
یادداشت
علیرضا محمودی  ؛ دبیر گروه ادب و هنر

دوران تازه ای در تاریخ فیلم کوتاه ایرانی سرگرفته. 
دورانی که می تــوان آن را دوران بلــوغ دیجیتال 
سینمای کوتاه ایران نامید. مورخان فیلم کوتاه، این گونه پرطرفدار سینمایی را 
به قبل و بعد از دیجیتال شدن تولید فیلم کوتاه تقسیم می کنند. دیجیتال در 
ایران تنها امکانات بیانی را برای فیلمسازان گسترش نداد، بلکه فرایند اندیشیدن 
به ساحت سینما را دگرگون  کرد. در فیلم ایرانی دوران دیجیتال آنچه بیش از 
همه  چیز سینمای کوتاه فارسی را کوچک می کرد، امکان ساخت بود. در برابر 

اینکه چگونه بسازیم هر سؤال چه بسازیم کوچک می نمود.
توفان دیجیتال فیلم کوتاه ایران را از تنگنای قفــس تولید پر داد. دورانی آغاز 
شــد که دیگر لنگی ســه پایه  و کمی نگاتیو  و مندرســی دوربین خاطره شد. 
فیلم کوتاه ایران چه دورانی که ســینمای آزاد بود و چه زمانی که ســینمای 
جوان به شاعری شــبیه بود که فصاحت زبانش و صراحت کالمش در کهنگی 
مواد خام و کدورت داروی ظهــور در دوربین های ده- چهارده و تشــت های 
البراتور ها حرام می شــد. خرج نگاتیو 35و16برای ایده  جوانانی که ســودای 
ســینما را در رباعی می ســرودند، گران بود. دهه 60 که دفتر سینمای جوان 
تنها نشــانی جذاب در شــهر های بزرگ و کوچک برای جوانــان دور از مرکز 
و جشــنواره ســینمای جوان تنها محفل گرم همه جوانان ایرانی محســوب 
می شد، وقتی مجالی برای بیان به جوانی فیلم ساخته می رسید تا از فیلمسازی 
 در مشــهد و نجف آباد و همدان بگوید، ترجیــع بند همه لهجه هــا این بود:

 امکانات نداریم.
 امکانات همه  چیز بود. ایده هایی که در پیچ فهــم و خم تفهیم هرز می رفت و 
فیلمنامه نویس را به عادی ترین روایت راضی. صحنه های موقری که با رفاقت 
عمق میدان می گرفت تا کادر شــلوغتر از پشت صحنه خلوتش روی چارچوب 
کوچک 8میلی متری ثبت شود. دوربین ها کیلومتر ها جاده بین شهر ها را رفته 
و آمده بودند که ساالدکردن نگاتیو گران قیمت زیر چرخ دنده های موتورهای 
مجروح، جراحت رایــج در تولید فیلم کوتــاه ایرانی بــود. فیلم ها در چنین 
جریان سختی در دوران آنالوگ زنده می شــدند. شهر های ایران با فیلمسازان 
جوان و جسوری شناخته می شدند که نامشــان هر سال در کنار فیلم هایشان 
فهرست می شد در جشــنوار ه ای که کوچک ترین اما گرم ترین رویداد هنری 
ســال  بود. چه در موزه هنر های معاصر و چه در فرهنگســرای بهمن هر جا و 
هر زمان از سال که پرچم فیلم کوتاه بلند می شــد به آسمان، جوانان ایرانی با 
محدود ترین ابزار ممکن همه سختکوشــی خود را کوله بار فیلم هایشان کرده 
 بودند تا نمایش متفاوتــی از جوانی را راه بیندازند. فیلــم کوتاه صحنه جوانی 

بود.
سینمای جوان ایران جسورانه جیره کوچک تکنولوژیک خود را به دندان کشید 
تا این کودک به لطف دست گشادی دیجیتال کارش از تی تی و تک و تا به تاخت 
و تاز برسد. با چنان میراثی فیلم کوتاه ایرانی به جهان ابزار های تازه پرتاب شد. 
جهانی که دیگر برای ساخت هر ایده ای دیگر به ناز نگاتیو و طنازی البراتوار و 

ترک تازی ممیزی نیازی نبود.
دوران دیجیتال فیلم کوتاه ایرانی در زمان برگزاری جشــنواره فیلم کوتاه که 
تنها یک ســال تا چهل ســالگی فاصله دارد، زمان فیلم هایی است نفس تازه 
با دم گرم و ســودای دیگرگون. فیلم های تازه ســینمای کوتاه ایرانی به لطف 
بالغ شدن فیلمســازان ایرانی در به کارگیری ابزار دیجیتال جهانی با طراوت 
دور از فرسودگی سینمای خسته امروز ساخته است. چله نشینی این جوانی و 
جسارت در فیلم های ایرانی کوتاه، عشق به این جوانان را چاره ای می کند برای 

همه سینمای ایران.

 بلوغ
در 25ســال گذشته کالنشــهر ها دچار مشکالت  فیلم کوتاه دیجیتال ایرانی 

مشــابهی شــده اند. تغییرات ساختمان سازی، 
معضل های ترافیکی و آلودگــی هوا و همین طور 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از آنها با 
یکدیگر مشترک است و تجربیات مدیران شهری 

در یافتــن راه حل برای هریــک از آنها 
می تواند برای دیگر مدیران نیز مفید 

باشد.  رئیس مجلس به مشکالتی که 
شهرداران کالنشهرها طی 25سال 

گذشته با آن مواجه بوده اند و حل 
نشده است اشاره کرد.

قالیباف: مشکالت کالنشهرها با هماهنگی قابل حل است
مدیریت یکپارچه، گره گشای مشکالت
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مســابقات امیدهای جهان در رشته 
کشتی آزاد در روز دوم با رقابت های 
نمایندگان ایران در اوزان61،74، 
86، 92و125کیلوگــرم برگزار 
خواهد شد. شاگردان درستکار در 
این رقابت ها شانس اصلی قهرمانی 
به شمار می روند و همین مسئله باعث 
شد تا مروری بر وضعیت آنها داشته باشیم. 
پیش تر فرنگی کاران با اقتدار و پیش از اتمام 
مسابقات موفق شدند روی سکوي نخست دنیا 

در رده امیدهای جهان قرار گیرند.

روز دوم مسابقات امیدهای جهان امروز پیگیری خواهد شد
امیدهای درستکار

ویژه های  امروز

 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

مریخ نورد کنجکاو به یک منطقه مهم رسید 
مریخ نورد کنجکاو ناسا اخیراً به »واحد سولفات دار« 
رســید؛ منطقه ای که مدت ها به دنبال رســیدن به آن 
بود؛ کوه شــارپ که غنی شــده با مــواد معدنی نمکی 
است. دانشمندان فرض می کنند که میلیاردها سال 
پیش، نهرها و برکه ها با خشک شدن آب، موادمعدنی 

را از خود بر جای گذاشته اند.

فروش ۳۰ هزار شیشه عطر ایالن ماسک
ایــالن ماســک، مدیرعامــل شــرکت های تســال و 
اســپیس ایکس موفق به فروش ۳۰ هزار شیشه عطر 
خود شد! چیزی که  ابتدا به عنوان یک شوخی شروع 
شد هفته گذشته به سرعت به واقعیت تبدیل شده و 
ماسک، عطر خود را روانه بازار کرده و شروع به فروش 

آن به قیمت ۱۰۰ دالر کرد.

 چشمه عجیب نزدیک تهران با آب گازدار! 
الالن یا اللون از جاهای دیدنی شهرســتان شــمیران 
در ۱۱ کیلومتــری شــمال فشــم اســت که درگذشــته 
به  دلیل وجود گل های الله، به الله گون مشــهور و به 
مرور زمان تبدیل به الالن شد. در این روستا چشمه 
منحصر به فــردی نیز به اســم تلخاب وجــود دارد که 

بسیار دیدنی است.

دانش

فناوری

گردشگری

ویدئــوی کامــران نجف زاده 
پای برج میالد پس از شــایعه  
ضدانقــالب از برنگشــتن او را با 

اسکن این کیو آرکد  ببینید.
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شنبه های امید و افتخار به ایستگاه نهم رسید 

 پست نخست وزیري انگلیس در 6 سال اخیر
 5 بار دست به دست شده است

کامران نجف زاده 3هفته قبل، پس از پایان ماموریتش در 
آمریکا،  به همراه خانواده به ایران برگشته است
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گفته های نایب رئیس فدراسیون  درباره 
 غیرقانونی بودن حذف ایران  را  

با اسکن این کیو آرکد ببینید.
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حوادث اخیر در ایران موج تازه ای از 

تحرکات ضدایرانی را از سوی آمریکا گزارش
و تروئیکای اروپایی به  همراه داشت 
و در شــرایطی که انتظار می رفت طرف های غربی 
حاضر در مذاکــرات برجامی، گام هــای مؤثرتری 
درمســیر دســتیابی به توافق بردارنــد، اما اعمال 
تحریم های جدید، با مشارکت البی های ضدایرانی 
فارســی زبان، حکایت از آن دارد که غرب همچنان 
قصد دارد در مسیر مواجهه با جمهوری  اسالمی ایران 

گام بردارد.
به  گزارش همشــهری، در روزهای اخیــر آمریکا، 
اتحادیه اروپا، کانادا و انگلیس تالش ویژه ای کردند 
تا با انجــام تحــرکات ضدایرانــی، از جمله اعمال 
تحریم های جدید، جمهوری  اسالمی را تحت  فشار 
قرار دهند و جــان تازه ای به آشــوب های خیابانی 

هدایت شده ببخشند.
در این میان اما برخی ایرانیان خارج  از کشــور نیز 
همنوا با دشمنان ایران، بر طبل اعمال تحریم های 
بیشتر علیه ایران می کوبند و بر کوره دشمنی با ملت 
ایران می دمند. این درحالی اســت که تحریم های 
ظالمانه غرب و به ویژه آمریکا علیه ایران در سال های 
اخیر تأثیرات ســوئی بر زندگی، سالمت و معیشت 

مردم بر جای گذاشته  است.

تحریم؛ ابزاری علیه ایران
در سال های اخیر »تحریم« همواره به عنوان یکی از 
ابزارهای ضدایرانی غرب و به ویژه آمریکا علیه ایران 
به کار گرفته شده  است؛ ابزاری که اگرچه طرف های 
غربی به ناکارآمدی اش اذعــان دارند، اما همچنان 
بر بهره برداری از آن اصرار می کنند و در هفته های 
اخیر نیز شاهدیم برخی چهره های ضدایرانی مانند 
حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد، با به راه انداختن 
کارزارهایی، درحال تشویق دولت های غربی به منظور 
اعمال فشارها و تحریم های بیشتر علیه جمهوری 
 اسالمی هستند؛ رویکردی که اگرچه در شبکه های 
اجتماعی با انتقادهای وســیعی از ســوی ایرانیان 
سراســر دنیا مواجه شــده، اما تأثیری در پیگیری 
فعالیت هــای ضدایرانی آنان نداشــته و همچنان 
می کوشند دولت های غربی را به کارزاری تمام عیار با 

جمهوری  اسالمی وارد کنند.
تحرکات ضدایرانی چنین چهره هایی در سال های 
اخیر مسبوق به سابقه بوده ، اما با بروز حوادث اخیر 
در ایران، شرایط برای موج سواری جدید آنان مهیا 
شد و برهمین اساس شاهدیم که در روزهای اخیر 
به فعالیت های خود بر ضد  منافع  ملی ایران شــدت 

بخشیده اند.
نکته اینجاســت که بانیان دیروز تحریم ها، امروز با 
پوشش دلسوزی برای مردم ایران، درحال البی گری 
برای اعمال فشارها و تحریم های بیشتر علیه منافع  
ملی کشورمان هستند. در همین چارچوب  مقام های 
آمریکایــی و اروپایــی در هفته هــای اخیر تالش 
کرده انــد در دیدار با برخی چهره هــای ضدایرانی، 

برنامه های تخریبی خود را علیه جمهوری اسالمی 
در پوشــش هایی مانند »حمایت از مردم ایران« یا 

»حقوق  بشر« پیش ببرند.

تالش برای افزایش تحریم ها علیه مردم ایران
یکی از چهره هایی که در هفته های گذشــته و پس  
از بروز حوادث اخیر در ایــران، به فعالیت های خود 
علیه مردم ایران شدت بخشــیده، مسیح علی نژاد، 
فعال رسانه ای ضدانقالب ساکن آمریکاست. او یکی 
از چهره هایی است که در هفته های اخیر فعالیت های 
گسترده ای را برای شدت بخشیدن به تحریم ها بر 
ضد مردم ایران انجام داده و تــالش کرده در دیدار 
با مقام های آمریکایی، آنها را برای »اخراج ســفرای 
جمهوری  اسالمی« و »اعمال تحریم های بیشتر علیه 
دولت ایران« ترغیب کند؛ رویکردی که در سال های 
گذشــته نیز از ســوی علی نژاد پیگیری شده، اما با 
نتیجه ای همراه نبود و او را به چهره ای منفور در میان 

ایرانیان تبدیل کرده  است.
این فعال رسانه ای ضد انقالب در سال های اخیر در 
دیدارهای مختلف با مقام ها و تصمیم سازان آمریکایی 
تالش ویژه ای را در مســیر افزایش هرچه بیشــتر 
تحریم ها علیه مردم ایران به کار گرفته؛ فعالیت هایی 
که اگرچه بــه زیان مردم ایران بوده، اما ســودهای 

کالنی را برای او به  همراه داشته  است.
علی نژاد در اوج تحرکات آمریکا در دوره ریاســت 
 جمهوری ترامپ، علیه ایــران در چارچوب راهبرد 
»فشار حداکثری«، به دیدار مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه وقت این کشور رفت و بر افزایش فشارهای 
تحریمی بر ایران تأکید کــرد. وی که تا پیش از آن، 
خود را خبرنگاری »مستقل«، »غیروابسته« و »حامی 
مردم ایــران« معرفی کرده بــود، تقاضای افزایش 
تحریم هایی را داشت که نخستین تأثیر آن، سخت تر 

شدن معیشت مردم بوده  است.
او درحالــی آمریکایی ها را به اعمــال تحریم های 
بیشتر تشویق کرد که بسیاری از ایرانیان این اقدام 
خیانتکارانه را در شرایطی که بیشترین تحریم ها علیه 
مردم ایران صورت گرفته، محکوم کردند. علی نژاد در 
ســال های اخیر عالوه بر راه اندازی کمپین هایی در 
ضدیت با ارزش های ایرانی- اسالمی، در شبکه معاند 
»صدای آمریکا« نیز به عنوان مجری یکی از برنامه ها 

حضور داشته  است.
همه این فعالیت های ضد مردمی علی نژاد در شرایطی 
است که تاکنون اســناد و مدارک مختلفی درباره 
پول ها و سودهای کالنی که از رهاورد فعالیت های 
ضدایرانی، نصیب او شده، افکار عمومی را تحت  تأثیر 
قرار داده و با واکنش های گســترده ای همراه بوده 
 است. برخی اسناد که در سال های اخیر منتشر شده، 
حکایت از آن دارد که این فعال رسانه ای ضد انقالب، 
برای این خیانت خود به ملت ایران و خوش رقصی 
برای اربابان آمریکایــی اش، تاکنون چند قرارداد به 
ارزش بیش  از ۲۳۱هزار دالر با دولت آمریکا منعقد 

کرده  است.

اسناد رسوایی
 بــر اســاس اطالعات منتشــر شــده در ســایت

 www.insidegov.com، مســیح علی نژاد بین 
سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ ســه قرارداد با »شورای 
مدیران خبررسانی« )مشهور به»BBG«( وابسته 
به دولت آمریکا منعقد کرده؛ سازمانی که مشتمل 
بر همه آژانس هــای خبری دولت آمریکاســت و 
رسانه هایی ازجمله »صدای آمریکا«، »رادیو فردا«، 
»رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی« زیرنظر آن فعالیت 
می کنند. این سه سند شامل قرارداد هایی است که 
بین شورای مدیران خبررسانی به عنوان »کارفرما« 
و مسیح علی نژاد، به عنوان »کارپذیر« منعقد شده 
 اســت. در نخســتین قرارداد، کارفرما به پرداخت 
6۱/۲۵۰دالر بــه علی نــژاد در ازای ارائه خدمات 
به عنوان مجری، نویســنده و گزارشگر برای بخش 
فارســی »صدای آمریکا« در بــازه زمانی »۲۷مه 
۲۰۱۵« تا »۳۰سپتامبر ۲۰۱6« )6خرداد ۱۳۹۴ تا 

۹ مهر ۱۳۹۵( موظف شده  است.
قرارداد دوم نیز پرداخــت ۸۵/6۰۰دالر به کارپذیر 
در ازای وظائف فوق الذکر را شــامل می شود. مدت 
این قرارداد از ۳۰ژوئن ۲۰۱6 تــا ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ 
)۱۰تیر ۱۳۹۵ تا ۹تیر ۱۳۹۷( ذکر شــده  اســت. 
قرارداد سوم نیز با پرداخت ۸۵/6۰۰دالر به علی نژاد 
در ازای کار از تاریخ یک جوالی ۲۰۱6 تا ۳۱آگوست 
۲۰۱۷ )۱۱تیر ۱۳۹۵ تا ۹شهریور۱۳۹6( موافقت 

شده  است.
تا پیش از این، اســناد مختلفــی از دریافت مالی 
علی نژاد از دولت آمریکا منتشر شده بود، اما بیشتر 
آنها نشان دهنده فعالیت رسانه ای او در رسانه های 
بیگانه بود، اما این اســناد از دریافت های شخصی 
علی نژاد از دولت آمریکا حکایــت دارد. درواقع باید 
گفت برنامه های رســانه ای در رسانه صدای آمریکا 
به صورت جداگانه دارای بودجه اســت و این رسانه 
برای برنامه هایی کــه علیه حجــاب و دیگر موارد 
می ســازد، به صورت مجزا پول دریافت می کند، اما 
این پول مستقیما به  خود این خبرنگار برای ساخت 

برنامه های شخصی اش پرداخت شده  است.
در این میان اما تجارت مســیح علی نژاد با ژســت 
حمایت از مردم ایران صدای دیگر فعاالن رسانه ای 
معاند خارج از کشور را هم درآورده و به یک رسوایی 
دیگر برای او تبدیل شده  است. همین چند روز پیش 
بود که یکی از مجریان شبکه »منوتو« با انتشار یک 
فایل صوتی، درباره اینکه علی نژاد چگونه با اعتراضات 
تجارت می کند و گریه خود را می فروشد، دست به 
افشــاگری زد. دراین فایل صوتی به مواردی درباره 
سوءاســتفاده علی نژاد از خانواده زندانیان با هدف 
کسب درآمد اشاره می شود. انتشار این اسناد حکایت 
از آن دارد که علی نژاد در قامت یک مهره رسانه ای، 
درحال پیشــبرد منویات دولت آمریکا در راستای 
افزایش فشارها و تحریم ها علیه دولت و ملت ایران 
است و می کوشــد با پوشــش هایی مانند »حقوق 
زنان« و... پــازل ضدایرانی دولت این کشــور علیه 

جمهوری اسالمی را تکمیل کند.

تحرکات ضدایرانی در پوشش »دادخواهی«
اما مســیح علی نژاد در ترغیب دولت های غربی به 
مواجهه هرچه بیشتر با دولت ایران تنها نیست و در 
هفته های اخیر حامد اسماعیلیون نیز فعالیت های 
گســترده ای را برای مجاب کردن کشورهای غربی 
با هدف افزایش فشارهای تحریمی بر دولت و مردم 
ایران انجام داده  اســت. این نویسنده ایرانی ساکن 
کانادا که تا پیش از این، بــه بهانه »دادخواهی برای 
خانواده های جانباختگان هواپیمــای اوکراینی«، 
فعالیت هــای ضدایرانی گســترده ای انجــام داده 
 بود، پس  از بروز حوادث اخیــر در ایران، در اقدامی 
تازه، عالوه  بر تشــویق دولت های اروپایی به اعمال 
تحریم های بیشــتر علیــه جمهوری  اســالمی، با 
راه انــدازی کارزاری، از آنها خواســته برای »قطع 
کامل« روابط دیپلماتیک خود با ایران اقدام و سفرای 

جمهوری  اسالمی را از کشورهای شان اخراج کنند.
حامد اسماعیلیون اگرچه در سخنرانی  اخیرش در 
اوتاوا اعالم کرد که یک »فعال اجتماعی« اســت و 
نمی خواهد وارد »فعالیت سیاسی« شود، اما مطالبات 
او از دولت های خارجی، قطع کامل روابط دیپلماتیک 
با ایران، توقف مذاکرات، اعمال تحریم های بیشتر، 
انزوای کامل ایــران از همه عرصه های بین المللی - 
حتی در حد مسابقات ورزشی- و حتی اعمال »منع 
پرواز« در سراسر آسمان ایران است؛ درخواست هایی 

که در ضدیت کامل با منافع ملی مردم ایران است.
او اگرچه گفته ازنظر اخالقی برای خود جایز نمی داند 
وقتی در تهران نیســت، برای مردم داخل کشــور 
فراخوان سیاسی صادر کند، اما به نظر می رسد بیش 
 از هرچیز قصد دارد مطالبات رادیکال سیاسی خود 
را در قالب »فعالیت اجتماعی« پیش ببرد؛ نقشــی 
که قطعا به عنوان قطعه ای از پازل ضدایرانی برخی 

دولت های غربی تفسیر می شود.

استفاده از چهره های جدید
اینها درحالی  اســت که شــواهد موجود حکایت از 
آن دارد که دولت های غربی و به  ویــژه آمریکا، در 
موج ســواری بر حــوادث اخیر در ایــران، عالوه  بر 
چهره های گذشــته که دیگر دست شان برای مردم 
ایران آشکار شده، به بهره گیری از چهره های جدید 
روی آورده اند و قصد دارند برای پیشبرد اهداف خود، 
روی نام های کمتر شناخته شــده سرمایه گذاری 

کنند.
برهمین اســاس هم بود کــه ۲۲مهرمــاه معاون 
رئیس  جمهور و وزیر امور خارجــه آمریکا در دیدار 
با تعدادی از فعــاالن زن ضدایرانی، حمایت خود را 
از آشوب های اخیر در ایران اعالم کرد. در این دیدار 
فعاالنی ازجمله نازنین بنیادی،  رؤیا حکاکیان و شری 
حسینی حضور داشته اند که تحت عنوان »فعاالن 
 مدنی«، خواهــان حمایت آمریکا از شــورش ها و 

تحریم ها علیه ایران شدند.

خیانت وطن فروش ها با  رمز تحریم 
 برخی فعاالن معاند خارج  از کشور هم نوا با دشمنان، بر طبل اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران می کوبند

 هشدار ایران درباره
 تغییر ژئوپلیتیک منطقه

سفر وزیر امورخارجه کشــورمان به ایروان در صدر یک هیأت 
بلندپایه سیاسی، آن هم در شــرایط کنونی منطقه قفقاز، یک 
پیام واضح برای کشورهای منطقه داشت؛ »ایران هرگونه تغییر 
ژئوپلیتیک در منطقه را تحمل نمی کند و آن را خط قرمز خود 

می داند و برای جلوگیری از آن تالش خواهد کرد.«
به گزارش همشــهری، حســین امیرعبداللهیــان در دیدار با 
مقام هــای ارمنســتانی عالوه بر اعالم خبر ترســیم نقشــه و 
ســند همکاری های بلندمــدت با ایــروان، تأکیــد کرد که 
جمهوری اســالمی مخالف حضور بیگانــگان در این منطقه، 

ازجمله در جمهوری های آذربایجان و ارمنستان است.
افتتاح سرکنســولگری جمهوری اسالمی در شــهر »قاپان« 
ارمنستان با حضور وزرای امورخارجه ۲کشور دستورکار دیگر 
سفر امیرعبداللهیان به ارمنستان بود که دیروز )جمعه( با حضور 
مقام های ۲کشور انجام شد. پیش از این مرتضی عابدین ورامین، 
به عنوان نخستین سرکنســول ایران ابتدای مهرماه در حضور 
عباس بدخشان ظهوری، سفیر کشورمان در ارمنستان، حکم 
انتصاب خــود را به میرزویــان، وزیر امــور خارجه جمهوری 

ارمنستان تقدیم کرده بود.

خط قرمز ایران
حضور در نشست خبری مشترک، بخش دیگری از برنامه های 
سفر وزیر امورخارجه کشورمان به ارمنستان بود؛ نشستی که با 
تشریح دیدگاه های دوطرف در زمینه گسترش روابط دوجانبه 
و تحوالت مهم منطقه ای همراه بــود. امیرعبداللهیان در این 
نشســت خبری تأکید کرد: ایران هرگونه تغییر ژئوپلیتیک در 
منطقه را تحمل نمی کند و آن را خط قرمز خود می دانیم و برای 
جلوگیری از آن تالش خواهیم کرد. امیرعبداللهیان همچنین 
عنوان کرد که ایران معتقد اســت حضور نیروهــای بیگانه و 
مداخله های خارجی در هر بخشی از منطقه، به نفع مردم نخواهد 
بود؛ »امیدواریم مسائل منطقه از طریق فرمت های پیش بینی 
شده، یعنی ۳+۳ حل و فصل شــود.« وی درباره مذاکرات صلح 
برای پایان دادن به جنگ میان ارمنستان و آذربایجان نیز گفت:  
درباره این موضوع صبحت کردیم و یکی از موضوع های اصلی 
و در دستورکار ماست و اتفاق نظر داریم باتوجه به اهمیتی که 
هند دارد، فرمت سه جانبه بین ارمنستان، هند و ایران طراحی 
شود. وزیر امورخارجه کشــورمان همچنین با تأکید بر اینکه 
گفت وگوهای سازنده ای با همتای ارمنی خود داشته است، اعالم 
کرد که ۲کشور درباره ابعاد تجاری و اقتصادی روابط دوجانبه 
تبادل نظر کرده اند و توافق شده  حجم تجاری روابط میان ۲کشور 
که اکنون در محدوده ۷۰۰میلیون دالر قرار دارد، افزایش یابد. 
تأکید بر »تسهیل همکاری های کنســولی« و »تقویت مسیر 
شمال - جنوب از طریق ارمنســتان« که مورد حمایت جدی 
ایران و منطقه قرار دارد، از دیگر موضوع های نشســت خبری 

وزرای امورخارجه ایران و ارمنستان بود.

توافق با آژانس
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به سؤال خبرنگار 
ارمنی درباره مذاکرات هسته ای نیز گفت:  در روزهای گذشته 
تبادل نظر و گفت وگوهایی دراین زمینه داشــته ایم. می توانم 
بگویم که همه چیز در مســیر خود قرار دارد. توافق کردیم که 
همکاری بین ایران و آژانس شــکل بگیرد، اما اتهامی بی اساس 
توســط آژانس درحال شکل گیری اســت که توافق کردیم به 
سؤاالت آژانس پاســخ بدهیم. وی در ادامه افزود: توافقی برای 
مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی انجام شد و از طریق کشوری 
ثالث و در اقدامی انسان دوستانه زندانی آمریکایی را تحویل عمان 
دادیم. امیرعبداللهیان به حمایت آمریکا و اروپا از اغتشاشات در 
ایران هم اشــاره کرد و گفت:  در اغتشاشات و آشوب های اخیر 
در ایران، اروپایی ها و آمریکایی ها شتابزده عمل کردند. ما افراد 
تروریست را از اعتراضات مسالمت آمیز جدا کردیم و هیچ فردی 
به خاطر اعتراض مســالمت آمیز در ایران دستگیر نشده است. 
همچنین به طرف آمریکایی و اروپایی هشدار داده ایم که در این 

موضوع مداخله نکنند.

تأکید ارمنستان بر همکاری با ایران
وزیر امورخارجه ارمنستان نیز در این نشست خبری ضمن تأکید 
بر اینکه مشکالت منطقه باید از طریق کشورهای همسایه و از 
راه گفت و گو حل شــود، عنوان کرد: درباره بازگرداندن اسرای 
جنگی ارمنی، تعیین سرنوشت مفقودان و کشته شدگان صحبت 
کردیم و درباره مذاکرات چندجانبه و دوجانبه هم گفت وگو شد.

آرارات میرزویان با بیان اینکــه در زمینه تقویت روابط با ایران، 
برای زیرساخت های جاده ای اهمیت زیادی قائل هستیم، تأکید 
کرد: خوشحالم که سفر وزیرخارجه ایران با موضوع دیگری یعنی 
افتتاح کنسولگری ایران است که گام مهمی برای همکاری میان 
ایران و ارمنستان محسوب می شود. وی درباره کریدور دریای 
سیاه - خلیج فارس نیز عنوان کرد: ارمنستان عالقه مند به این 
کریدور است. ما، ایران و بلغارستان توافق خود را امضا کردیم و 
مذاکرات با دیگر کشورها درحال انجام است؛ حتی کشورهایی 
که از ابتدا در این برنامه مشارکت نداشــتند. فکر می کنم این 
کریدور برای کشورهای دیگر ازجمله هند نیز مورد توجه است.

محمد اسالمی
 رئیس سازمان انرژی اتمی 

امــروز کشــور شــاهد افزایش ســرعت 
پیشرفت در صنعت هسته ای است. با 
توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری 
ســازمان،  ســندجامع  همچنیــن  و 
گســترش صنعت صلح آمیز هسته ای 
در دســتورکار قرارگرفــت و شــاهد 
گسترش کاربرد فناوری های این حوزه 

هستیم. / ایسنا

عبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش

دشــمنان عنــود ایــن ملــت و در رأس 
آنهــا، دولــت جنایتــکار آمریــکا و رژیم 
جعلــی صهیونیســتی، به دنبــال ایــن 
هستند که از پیشــرفت ایران اسالمی 
جلوگیری یا آن را کند کنند و به همین 
دلیــل هرازچندگاهی با سوءاســتفاده 
از هیجانــات و بعضــی نقــاط ضعــف، 
پیاده نظــام خــود وادار به اغتشاشــات 

می کنند./ایرنا

ناصر کنعانی
سخنگوی وزارت امورخارجه 

جنون تحریم دولت آمریکا ویروسی شده و 
به سرعت به دوستانش منتقل می شود. 
تحریم رســانه ها و اهالی قلم ایران ازسوی 
کانــادا، نقــض بخشــی از حقوق اساســی 
ملت ایران در رســاندن صدا و نظر خود به 
جهانیان و نیز گویای پوچ بودن شعار غرب 

درباره آزادی بیان است./ فارس

    تقدیر سازمان ملل از نجف زاده
  استفان دوژاریک، ســخنگوی سازمان ملل متحد گفت:  ما 
برای عملکرد حرفه ای کامــران نجف زاده ،ارزش فوق العاده 
قائلیم.  سال های فعالیت خبرنگاری نجف زاده در آمریکا با 
رویدادهای خاصی در تاریخ معاصر گره خورد و گزارش های 
متنوع و متفاوتی تهیه و پخش کرد. نجف زاده ۳ هفته قبل 
پس از ورود علی رجبی، جانشــین اش و پوشــش مجمع 
عمومی سازمان ملل بالفاصله به همراه خانواده از نیویورک 

به تهران بازگشته و در مرخصی به سر می برد. 

   اتباع ایرانی از اوکراین خارج شوند
وزارت امورخارجه با صدور اطالعیه ای، به اتباع ایرانی مقیم 
اوکراین توصیه کرد که برای حفظ جان و امنیت خود، خاک 
این کشور را ترک کنند. اداره کنسولی وزارت امورخارجه با 
صدور اطالعیه ای تأکید کرد: با توجه به تشدید درگیری های 
نظامی و افزایش ناامنی در اوکراین، به کلیه اتباع ایرانی موکداً 
توصیه می شود از سفر به این کشور خودداری کنند. دراین 
اطالعیه همچنین از مســافران و هموطنان مقیم اوکراین 
خواســته شده اســت، ضمن حفظ آرامش خود، درصورت 
نیاز، با سفارت جمهوری اسالمی ایران در کی یف به شماره 

۰۰۳۸۰6۳۰۴۴۹۰۲۹ تماس بگیرند.

   نشست هم اندیشــی معاون اول رئیس جمهور 
با جامعه شناسان 

دســتیار ویژه معاون اول رئیس جمهور از بررســی مسائل 
اخیر کشور در نشست هم اندیشی جامعه شناسان و وزرای 
علوم و آموزش و پــرورش با محمد مخبر خبــرداد. گفته 
می شود دراین نشست حدود ۲۵ نفر از جامعه شناسان و افراد 
دانشــگاهی از طیف های مختلف حضور داشته اند و نظرها 
و پیشــنهادهای خود را برای حل برخی مسائل موجود، به 

معاون اول رئیس جمهور ارائه کردند.

عقب نشینی ریاض از مواضع 
مداخله جویانه درباره ایران

وزیر امورخارجه عربستان ســعودی، درخصوص 
اعتراضات اخیــر در ایران اظهارکرد که سیاســت 
ثابت این کشــور، عدم دخالت در امور داخلی دیگر 
کشورهاست و او نمی خواهد دراین زمینه اظهارنظر 
کند. فیصل بن فرحان در گفت وگو با شبکه العربیه با 
بیان اینکه برای ایران و مردم آن آرزوی خیر دارد، به 
گفت وگوهای اخیر ایران و عربستان هم اشاره کرد و 
گفت: ۵دور گفت وگو میان ۲ کشور برگزار شده است 
و طرفین درحال بررسی و ارزیابی این گفت وگوها 
برای برگزاری دور ششم هستند. وی با بیان اینکه 
ما دراین موضوع جدی هستیم و می خواهیم باب 
گفت وگو باز باشد، ادامه داد: ولیعهد عربستان چندی 
پیش در مصاحبه با العربیه گفت که ما فرصت های 
زیادی برای همکاری با ایران داریم و دستان مان را 

برای حل و فصل مسائل می گشاییم.
بن فرحان همچنین تصریح کرد که کشور متبوعش 
از بازگشــت به توافق هســته ای ۲۰۱۵ حمایت 
می کند، »اما نیاز است که در آینده کاستی هایی که 

آن توافق داشته جبران شود.«
پیش از این علی اکبر والیتی، مشــاور مقام معظم 
رهبری در امــور بین الملل در گفت وگو با شــبکه 
لبنانی المیادین درخصوص روابط ایران و عربستان 
گفته بود که »ما همســایه عربستان هستیم و باید 
با هم همزیستی کنیم؛ بنابراین سفارتخانه های ۲ 
کشور باید فعال باشند تا مشــکل از طریق بهتری 

حل شود.«

نقل قول خبر

خبرهای کوتاه

 خبر

دیپلماسی

بیانیه سفارت ایران در باکو 
درباره رزمایش ارس

سفارت ایران در جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای، 
برگزاری رزمایش در مرزهای شــمال غربی کشورمان را 
براساس برنامه از قبل تعیین شده اعالم کرد و دراین بیانیه 
با اشــاره به برگزاری رزمایش نیروهای مسلح کشورمان 
در شمال غرب کشــور نوشــت: »رزمایش و تمرینات 
نیروهای مسلح ایران در منطقه شــمال غرب )که اخیراً 
در مرز با ارمنستان آغاز شده است(، مبتنی بر تمرینات 
دوره ای و تقویم فعالیت های ســاالنه نیروهای مســلح 
انجام می گیرد«. دراین بیانیه آمده است: »با توجه به نگاه 
دوستانه و برادرانه ایران به جمهوری آذربایجان، عالوه بر 
یادداشت رسمی  که قبل از رزمایش به طرف آذری منتقل 
و اعالم شده، در گفت وگوی ســردار باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح با ژنرال ذاکر حسن اف، وزیر دفاع 
جمهوری آذربایجان، پیشنهادهایی نیز برای همکاری در 
برگزاری این رزمایش ها، ارائه شده که تحقق آن در حال 
پیگیری اســت«. دراین بیانیه همچنین تصریح شده که 
روابط 2 کشور دوست و برادر با تبلیغات وسیع دشمنان 
همواره مورد هدف قرار گرفته، اما هوشــیاری رهبران 2 

کشور، مانع از تحقق اهداف آنها شده است.

در روزهای اخیر، در کنار حوادث گذشته در ایران، آمریکا و برخی 
دولت های اروپایی تالش کرده اند با طرح اتهام »دخالت تسلیحاتی 
ایران در جنگ اوکراین«، تحریم های جدیدی را علیه کشورمان 
اعمال کنند؛ اتهامی که تاکنون بارها از سوی مقام های ایرانی رد و 

تأکید شده ایران از هیچ طرفی حمایت نخواهد کرد.
این اتهام اما در روزهای اخیر به دستاویزی برای اعمال تحریم های 
تازه علیه جمهوری  اســالمی تبدیل شده  اســت. در تازه ترین 
اقدام، شــورای اروپا از اعمال تحریم علیه ۳شــخص و یک نهاد 
به اتهام »ارســال پهپاد به روسیه برای شــرکت در جنگ علیه 
اوکراین« خبر داد. این شورا در وب سایت رسمی خود اعالم کرده 
 اســت تحریم های اتحادیه اروپا، نشــان دهنده عزم این اتحادیه 
در ارائه پاســخ ســریع و قاطع به اقدام های ایران در حمایت از 
ستیزه جویی های روسیه علیه اوکراین است؛ ادعاهایی که تاکنون 

اسناد و مدارک متقنی برای اثبات آنها ارائه نشده  است.
برهمین مبنا هم بود که اخیرا یک مقام ارشد در وزارت دفاع آمریکا 
گفت که پنتاگون نمی تواند تأیید کند پهپادهایی که روسیه برای 

هدف قرار دادن اوکراین استفاده می کند، ساخت ایران است. این 
درحالی است که مقام های ارشــد آمریکایی طی روزهای اخیر، 
بارها  علیه ایران اتهام زنی کرده  و مدعی شده اند جمهوری  اسالمی 

به تامین پهپادهای تهاجمی برای روسیه پرداخته است.
با وجود این اما تحرکات تحریمی برخی کشــورهای غربی علیه 
تهران همچنان ادامه دارد؛ اقدام هایی که بر مبنای مجموعه ای از 
اطالعات غلط صورت گرفته و ایران پیش تر در این خصوص گفته 
بود که در حال بررسی پاسخ متناسب و متقابل نسبت به این اقدام 

اتحادیه اروپاست.
براین اســاس وزارت امور خارجه ایران در روزهــای اخیر طی 
بیانیه ای اســامی مؤسســات و مقام های غربی را که به فهرست 
تحریمی ایران اضافه شــده اند، اعالم کرد. در بیانیه وزارت امور 
خارجه تأکید شــده اشــخاص حقیقی و حقوقی فهرست  شده، 
فعالیت هایی داشته اند که منجر به اغتشاش، خشونت و اقدام های 
تروریســتی علیه ملت ایران شــده  اســت. »مرکز ملی امنیت 
سایبری بریتانیا«، »ستاد ارتباطات دولت بریتانیا«، »شرکت های 

والنت مدیا، گلوبال مدیا و دی ام ای مدیا و بی بی ســی فارسی و 
ایران اینترنشنال« به عنوان شبکه های تحت پوشش آنها ازجمله 

مؤسسه های تحریم شده هستند.
از سوی دیگر وزیر امور خارجه کشورمان در تازه ترین گفت وگوی 
تلفنی خود با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهارکرد که 
»جمهوری  اسالمی از پشتوانه قوی مردمی و دمکراسی کارآمد 
برخوردار اســت، اما برخی مقام های اروپا با تحلیل اشــتباه و به 
بهانه دفاع از حقوق  بشر، از اغتشاشات در ایران حمایت کردند که 

اقدامی نسنجیده و با اهداف سیاسی مشخص بود«.
حسین امیرعبداللهیان درباره ادعاهای استفاده از پهپاد ایرانی در 
جنگ اوکراین خطاب به جوزپ بــورل تأکید کرد با وجود اینکه 
ایران با روسیه همکاری دفاعی دارد، اما سیاست تهران در قبال 
جنگ اوکراین، احترام به تمامیت ارضی این کشور، عدم  ارسال 
سالح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم 
است؛ »ما مخالف جنگ هســتیم و تحویل پهپاد به روسیه برای 

استفاده در جنگ با اوکراین را قویا رد می کنیم«.

جنگ اوکراین، بهانه ای جدید برای تحریم
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 نخســتین پارکینگ 100درصد 

زیرسطحی شهر تهران در نهمین گزارش
شنبه امید و افتخار افتتاح می شود. 
در برنامه توسعه پارکینگ سازی شهرداری تهران 
»پارکینگ طبقاتی امیرکبیر« به عنوان نخستین 
پارکینگ مورد بهره برداری قرار می گیرد تا بخش 
کوچکی از معضل بزرگ نبود پارکینگ عمومی در 

پایتخت برطرف شود.
به گزارش همشــهری، در یک دهه اخیر کمبود 
پارکینگ در شهر تهران بیشتر از هر زمان دیگری 
شــده به طوری که جــای پارک در بســیاری از 
معابر محدوده های مرکزی پایتخت کیمیاســت. 
به همین دلیل، مدیریت دوره ششــم شــهری 
احــداث پارکینگ را در دســتور کار خــود قرار 
داده و در فاز نخســت برای احداث 2850واحد 
پارکینگ برنامه ریزی شــده است و طرح نهضت 
پارکینگ ســازی در نقاط مختلف شهر با جدیت 
دنبال می شود. اکنون با بهره برداری از پارکینگ 
طبقاتی امیرکبیر 550واحد پارکینگ به شــهر 
تهران اضافه می شــود تا شــهرداری در اندیشه 

2300واحد پارکینگ در پایتخت باشد.
پارکینگ طبقاتی امیرکبیر در منطقه 14، نزدیک 
به محدوده طرح ترافیک و در مجاورت ایستگاه 
مترو و مســیر اتوبوس خیابان 1۷ شــهریور قرار 
دارد؛ جایی که سطح رویی آن تبدیل به یک  پالزا 

)فضای همگانی( شده اســت. پروژه احداث این 
پارکینگ به همت معاونت فنی و عمرانی و توسط 
ســازمان عمرانی مناطــق و معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری تهران اجرا شــده و صبح 
امروز با حضور شــهردار تهران بــه بهره  برداری 
می رســد. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 
در این رابطه گفت: »بهره بــرداری از این پروژه 
در کنار میدانگاه)پــالزای( امیرکبیر گامی مهم 
در راستای نوسازی بافت فرســوده شهر تهران 
اســت، زیرا بهره بــرداری از این پــروژه، معضل 
کمبود پارکینگ در بافت فرســوده منطقه14 را 
تا حد قابــل مالحظه  ای برطــرف خواهد کرد.« 
عباس شــعبانی با اعالم اینکه پارکینگ طبقاتی 
امیرکبیر مجهزترین پارکینگ پایتخت تجهیزات 
اطفای حریق است، ادامه داد: »فضای پارکینگ 

با استفاده از درهای ضد آتش، به گونه ای طراحی 
و تقسیم بندی شــده تا درصورت بروز حادثه از 
احتمال انتقال آتش به سایر بخش ها جلوگیری 

شود.« 

دسترسی مناسب
به گفته مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران نیز پارکینگ امیرکبیر دسترسی 
خوبی به مرکز شــهر و بازار امین حضــور دارد. 
سیدمجتبی شفیعی گفت: »یکی از ویژگی های 
این پارکینــگ دارا بودن سیســتم هوشــمند 
اعالم و اطفای حریق اســت که تقریبا نسبت به 
پارکینگ های شــهرداری بی نظیر و نســبت به 
پارکینگ هــای خصوصی کم نظیر اســت. این 
پارکینگ در 3 طبقه طراحی شــده و شــرایط 

رفاهی را برای مردم آن منطقــه فراهم می کند؛ 
چراکه بیش از 500 فضای پــارک را از محدوده 
آزاد می کند و باعث رفع مزاحمت از اهالی اطراف 

آن منطقه می شود.« 
همچنین ســخنگوی شــهرداری تهران درباره  
میــزان ارزش پروژه پارکینــگ امیرکبیر گفت: 
»دیــدگاه مدیریت ششــم دربــاره پروژه های 
نیمه تمام و ضروری شــهر، برنامه ریزی و اقدام با 
قید فوریت برای بهره مندی شهروندان از اینگونه 
پروژه ها ست.  بر این اســاس، حدود ۶0 میلیارد 
تومان بابت 30 درصد پیشــرفت فیزیکی پروژه و 
اتمام آن طی یک ســال اخیر هزینه شده است. 
همچنیــن، براســاس برآوردها حــدود 3۷0 تا 
400 میلیارد تومان ارزش روز پارکینگ امیرکبیر 
است که امکان اســتفاده برای عموم شهروندان 
دارد و به فهرســت اموال پایتخت افزوده شــده 
اســت.« عبدالمطهر محمدخانی ضمــن ابراز 
امیدواری نسبت به بهبود کیفیت خدمت رسانی 
به شــهروندان در پی رویدادهــای آتی در قالب 
شــنبه های امید و افتخار، عنوان کرد: »سیاست 
هر شنبه یک پروژه بزرگ شهری، باعث تالش و 
تکاپوی بیشتر مدیران و کارکنان مجموعه بزرگ 
شهرداری تهران شده و شهروندان به تدریج آثار 
آن را در سطح شــهر و در بهبود خدمات شهری 

مشاهده خواهند کرد.« 

افتتاح بزرگ ترین پارکینگ  زیرزمینی پایتخت
 پارکینگ امیرکبیر در منطقه14 تهران با ظرفیت 550 جای پارک، امروز به بهره برداری می رسد

در پی اجرای طرح نهضت پارکینگ سازی در نقاط مختلف شهر تهران  از سوی مدیریت شهری فعلی صورت می گیرد

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد
بازگشت سطل های زباله به شهر

شــهر آفتاب میزبان ماشین آالت و دســتگاه های عظیم 
خدمــات شــهری، ایمنــی و جدیدتریــن خودروهای 
حمل ونقل و غرفه های تخصصی ارائه دهنده خدمات این 
حوزه شده تا نشــان دهد آمادگی الزم برای رویدادهای 
بزرگ نمایشــگاهی را دارد. اگرچه هجدهمین نمایشگاه 
حمل ونقل، عمران و خدمات شهری پس از 4روز فعالیت، 
امروز در این مجموعه به پایان می رســد اما همین رویداد 
بر ظرفیت های شهرآفتاب برای برگزاری سایر نمایشگاه ها 
مهر تأیید زد. البته امسال، پیش تر هم نمایشگاه هایی دیگر 
مثل خودرو و سرامیک در شــهرآفتاب تهران برگزار شده 
بود و از قرار معلوم، آنطور که مدیرعامل شهرآفتاب اعالم 
کرده تا پایان سال، نمایشگاه ها و رویدادهای بزرگ دیگری 
در آن برپا می شــود. این موضوع را عباس تقدسی نژاد در 
نشست خبری معاون خدمات شهری شهرداری و مدیران 
شــهری زیرمجموعه بیان کرد و با اشــاره به بی توجهی 
شورای پنجمی ها )شورای شهر پیشــین( به شهرآفتاب 
گفت: »تدوین تقویم 5ساله نمایشگاه در دست اقدام است. 
حتی می توان نمایشگاه کتاب را نیز با ظرفیت موجود شهر 

آفتاب، به این محل منتقل کرد.« 
به گزارش همشهری، نشست خبری معاونت خدمات شهری 
و محیط زیســت شهرداری تهران در ســالن ملل مجموعه 
شهرآفتاب برگزار شد. در این نشست حسین نظری، معاون 
خدمات شــهری و محیط زیست شــهرداری تهران درباره 
جمع آوری ســطل های زباله از برخــی محله ها طی چند 
هفته اخیر گفت: »در زمان اغتشاشــات با سطل های زباله 
مزاحمت هایی برای مردم انجام می شد و باید مدیریتی در 
این زمینه صورت می گرفت. از این شــرایط عبور کردیم و 
اکثریت مخازن به سطح شهر بازگشته اند.« او سپس اعالم 
کرد که در حوزه رفت و روب و نظافت شهری تحولی صورت 
خواهد گرفت و ضمن رفع مشــکالت قراردادی این حوزه، 

امکانات نوینی به کار گرفته می شود.
در ادامه نشست، ســایر مدیران حاضر نیز مواردی را مطرح 

کردند که به طور خالصه در ادامه می خوانید.

  محمدمهدی عزیزی
 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

اینکه برخی می گویند در تهران بــا طغیان موش ها روبه رو 
هستیم، باید بگویم که طغیان موش در تهران صحیح نیست. 
ورود برخی موش ها به شــهر، به دلیل تردد خودروهایی از 
بنادر کشور به سمت تهران اســت. باید مدیریت شده اقدام 
کنیم. مجموعه ای را از انستیتوپاستور وارد عمل کرده ایم و 
موضوع را دنبال می کنیم. به صورت پایلوت پخش سموم را 
در برخی مناطق آغاز کرده ایم و امیدواریم روند کاهشــی را 

شاهد باشیم.

  علی محمد مختاری
 مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران

در آبیاری فضای سبز 100درصد از پساب استفاده می شود. 
پیش تر ۷میلیون مترمکعب از پســاب استفاده می شد که 
به 14میلیون مترمکعب رســیده و برنامه ریزی کرده ایم به 
45میلیون مترمکعب برســد. در اســتفاده از پساب برای 
بوستان ها چون غیربهداشتی اســت، چاه ها مورد استفاده 
قرار می گیرد. برای اینکه فرونشســت در مناطق 18 و 20 
اتفاق نیفتد، 143چــاه از رده خارج شــده اند. برای مواقع 
بحرانی ۷50منبع ذخیره احداث کرده ایم که به هزار مورد 
افزایش می یابند. 5سال است که کاشــت چمن را ممنوع 
کرده ایم و هیچ منطقه ای مجاز به توســعه چمن نیست و 
استفاده از گونه های مقاوم به کم آبی در اولویت قرار گرفته 
و درختچه های مقاوم و درخت های ســایه انداز جایگزین 
شــده اند. کتابی نیز  با همکاری دانشگاه تهران با محوریت 
معرفی گونه های گیاهی مقاوم متناســب با شرایط اقلیمی 

منتشر شده و در اختیار کارشناسان قرار گرفته است.

  قدرت اله محمدی
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی  شهرداری تهران 

بانوان آتش نشان استخدام شده، در مرحله آموزش اطفای 
حریق هستند و تا بهمن ماه در ایستگاه۷۷ مستقر خواهند 
شد. در ابتدای راه بهره مندی از بانوان در آتش نشانی هستیم 
و این طرح آزمایشی اســت و در صورت موفقیت طرح، از 

ظرفیت بانوان بیش از این استفاده خواهد شد.

  سعید بیگی
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران

25رسته صنفی در تهران ساماندهی خواهند شد. براساس 
ابالغ اســناد باالدســتی باید تعدادی از رده های صنفی از 
شهر خارج شــوند که برای نخســتین بار عالوه بر پیگیری 
موضوعات، رویکرد ایجابی را در این زمینه در نظر گرفته ایم. 
اینکه واحــدی را تعطیل کنیم کمکی به شــهر نمی کند. 
به عنوان مثال کارگاه های کوچک کفش دوزی در این راستا 
برای تولید کفش دست دوز ایجاد می شود. فضای موقتی در 
منطقه20 برای این افراد فراهم شده تا از فضای وخیمی که 
از لحاظ ایمنی و سالمت در منطقه12 برای فعالیت کفاشان 

دست دوز وجود داشت، رهایی پیدا کنند.

 علیرضا نادعلی
 سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران

به دنبال احداث زمین چمن مصنوعی 
ورزشی برای بانوان در مناطق هستیم. 
در بازدید از مجموعه بوستان بهاران در 
منطقه۱۷ شــهرداری، دیــدم بانوان در 
ورزش همگانی با لباس متحد الشکل و 
موسیقی میهنی و وطنی در حال انجام 
ورزش همگانی بودنــد که این موضوع 

جای تقدیر دارد.

 جعفر بندی شربیانی
  نایب رئیس کمیسیون شهرسازی 

و معماری شورای اسالمی شهر تهران
اگر شــهرری با پیشــینه ۴هزار ســاله در 
کشــورهای توســعه یافته قرار داشــت، 
قطعا این منطقه به عنوان شهری میراثی 
و بــاارزش تلقــی می شــد. بازگشــت به 
هویت اصلــی شــهر بایــد در بافت های 
تاریخــی ماننــد برج طغــرل در شــهرری 

بیش از پیش قابل لمس باشد.

 سوده نجفی
 عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران

موضوع نامگذاری معابر شهر به نام شهدای 
مدافع سالمت را در شورای شهر مطرح و تا 
اجرایی شدن پیگیری خواهم کرد. همچنین 
در جلســاتی کــه بــا هیأت مدیــره ســازمان 
نظــام پرســتاری و همینطــور بازدیدهایــی 
که از فعالیت پرســتاران در مراکــز درمانی و 
بیمارستان ها داشتم در جریان خواسته ها 

و مطالبات آنان قرار گرفتم. 

وســعت زمیــن مجموعــه شــهرآفتاب 
است که در حاشیه بزرگراه خلیج فارس 
بــا دسترســی های مناسب)تاکســی، 

اتوبوس، ون و مترو( قرار دارد.

138
هکتار

مســقف  دائــم  فضــای  مســاحت 
نمایشگاهی شهرآفتاب شامل 3سالن 

است.
25000
مترمربع

مساحت ســالن ملل با کاربری ورودی 
و مدیریتی نمایشگاهی و دفاتر تجاری 

است.
7500
مترمربع

بــرای برگــزاری رویدادهــای نمایشــگاه 
شــهر  آفتــاب طــی امســال بــه امضــا 

رسیده است.
40
قرارداد

متــراژ هدف گــذاری شــده مجموعــه 
شــهرآفتاب بــرای توســعه ســالن ها 

به حساب می آید.
120000
مترمربع

در حوزه هــای مختلف آمادگــی خود را 
بــرای توســعه نمایشــگاه شــهر آفتاب 

اعالم کرده اند.
70

سرمایهگذار

1443 ایده در رویداد 
ایده پردازی تهران1404

رئیس مرکز نوســازی و تحول اداری شهرداری 
تهران از مشارکت بیش از 1443 ایده در رویداد 
ایده پردازی تهران1404 خبــر داد و گفت: پس 
از انجــام ارزیابی های اولیه تعــداد 115ایده به 
مرحله نهایــی راه یافت. به گزارش همشــهری، 
محمد علــی الفت پــور در تشــریح »رویــداد 
ایده پردازی تهران1404« گفت: مدیریت شهری 
تهران به منظور جلب مشارکت عموم شهروندان 
تهران، متخصصان و دانشــگاهیان، نخســتین 
رویداد مردمی ایده پردازی شهری تهران با عنوان 
تهران1404 را اجرا کرد. این رویداد مشــارکت 
عمومی در حل مســائل مهــم و دارای اولویت 
کالنشــهر تهران و دیگر کالنشــهرهای ایران را 
دنبال کرد. وی افــزود: در این رویداد تخصصی و 
مردمی، دانشگاهیان، کارکنان مدیریت شهری 
و تمامی شهروندان پایتخت و کالنشهرها امکان 
مشارکت داشتند. الفت پور با اشاره به اینکه این 
رویداد در 5محور فرایند صدور پروانه ساختمان، 
سازوکارهای جدید درآمد پایدار شهری، مدل و 
نحوه مشارکت های مردمی و اجتماعی در مدیریت 
شــهری، روش های خالقانه و نوین در مدیریت 
پسماند و بازیافت و طرح ها و ایده های نو در رفع 
مسئله ترافیک و حمل ونقل عمومی برگزار شد، 
افزود: نخستین دوره رویداد را پشت سر گذاشتیم 
و این رویداد به طور فصلی بــا عناوین دیگری از 

اولویت های مدیریت شهری برگزار می شود.

از شورا چه خبر؟

عدد خبر

 خبر

خدمات شهری

کاهش ترافیک با راه اندازی پارکینگ نیایش در منطقه3
  فعالیت های احداث پروژه پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری-اداری نیایش که به دلیل مشکالت مالی 
نیمه کاره رها شده بود، در دوره مدیریت ششم شهری بار دیگر از سر گرفته شده است. با بهره برداری 
از پارکینگ طبقاتی نیایش عالوه بر برطرف کردن معضل جای پارک، بار ترافیکی را در محدوده های 
خیابان ولیعصر)عج(، ابتدای بزرگراه نیایش، خیابان ظفر و اسفندیار و بلوار نلسون ماندال )آفریقا( 
هم کاهش می یابد. به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، پارکینگ طبقاتی نیایش باید با 
سرعت بیشتری به فعالیت های عمرانی خود ادامه دهد. این پارکینگ 9طبقه  دارد که جنب پردیس 
سینمایی پارک ملت قرار گرفته است. عباس شعبانی معتقد است:  »این مجموعه عالوه بر پارکینگ 
قابلیت این را دارد که اگر زمانی در تونل نیایش با مشکالتی نظیر تصادف خودرو ها مواجه شدیم، از 

ظرفیت این مجموعه برای تخلیه بار ترافیکی استفاده کنیم.« 

مکث

 محمدرضا شیخ بهایی
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران
جدا از پارکینگ های مسقف و زیرزمینی، بخش خصوصی برای 
احداث پارکینگ های مکانیزه با شهرداری تهران همکاری می کند. 
امروز پارکینگ مجهز امیرکبیر هم به بهره برداری می رسد و بخش 
زیادی از 6پارکینگ در حال احداث نیز تا اوایل سال آینده تکمیل 
خواهند شد. به این ترتیب چند هزار عدد فضای پارک خودرو به 

ظرفیت پارکینگ های رمپی و بتنی تهران اضافه خواهد شد که 
بیش از هزار مورد آن تا قبل از پایان سال جاری خواهد بود. ساخت 
4پارکینگ درحال انجام اســت که 3پارکینگ در سال 1401به 
بهره برداری می رسد. عالوه بر این، مناقصه ساخت 3پارکینگ 
دیگر هم درحال انجام است و ساخت آنها به زودی شروع خواهد 
شــد. در کنار این موارد، تا امروز 18زمین متعلق به شهرداری 
تهران برای احداث پارکینگ شناسایی شــده است که بخش 

امکان سنجی را پشت سر گذاشته اند و در مرحله عارضه سنجی 
ترافیکی قرار دارند و بعد از این مرحله وارد فاز طراحی، معماری 
و سازه می شوند. البته شناسایی و امکان سنجی زمین های بیشتر 
همچنان ادامه دارد. همچنین عالوه بر پارکینگ های رمپی و بتنی، 
چند سرمایه گذار خصوصی هم برای احداث پارکینگ مکانیزه 
اعالم آمادگی کرده اند و قرار اســت ساخت این پارکینگ ها نیز 

به زودی شروع شود.

مکث

ظرفیت:550واحد

  پارکینگ مرندی واقع در منطقه11
زمانتکمیلوبهرهبرداری:سال1403

مساحتپارکینگ:20هزارمترمربع

پارکینگ شهید باقری واقع در منطقه8
زمانتکمیلوبهرهبرداری:سال1403

تعدادطبقاتزیرین:3طبقه

پارکینگ بعثت واقع در منطقه16
زمانتکمیلوبهرهبرداری:سال1403

تعدادآسانسورها:۶دستگاه

پیشرفتفیزیکیپروژهمربوطبه
سازمانعمرانیمناطق:70درصد

پیشرفتپروژهمربوطبهمعاونت
حملونقلوترافیکشهرداری:30درصد

هزینهساخت:300میلیاردتومان

  پارکینگ بغدادی واقع در منطقه20
زمانبهرهبرداری:سال1402

 پارکینگ مینابی واقع در منطقه15
زمانبهرهبرداری:دیماه1401

 پارکینگ مدنی واقع در منطقه8
زمانبهرهبرداری:اسفند1401

عقد قرارداد با بخش خصوصی برای تولید اتوبوس
وزیر کشــور   از هجدهمین نمایشــگاه »حمل ونقل، عمران 
و خدمات شهری شــهر هوشــمند، مدیریت جامع شهری 
ماشین آالت و صنایع وابســته« بازدید کرد و در حاشیه آن 
به مسئله امکان اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت 
تامین اتوبوس برای ناوگان حمل ونقل شهری پرداخت و گفت: 
»در بحث اتوبوس، مینی بــوس، میدل باس و ون قراردادهای 
متعددی با بخش خصوصی منعقــد کرده ایم.« احمد وحیدی 
افزود: »به مقداری که درصد تولید داخل توسط تولیدکننده 
باال رود، حمایت های خود را بیشتر خواهیم کرد.« وزیر کشور 
در پاسخ به این سؤال که آیا 80درصد هزینه اتوبوس های جدید 
را وزارت کشور تقبل می کند گفت: »تا جایی که بتوانیم کمک 
خواهیم کرد.« وحیدی درباره امکان برگزاری نمایشگاه کتاب 
در مجموعه شهر آفتاب نیز گفت: »شهر آفتاب فضای بسیار 
خوبی دارد و اولویت این است که نمایشگاه ها در این مجموعه 
برگزار شود. البته گاهی اوقات اقتضائاتی پیش می آید که این 

موضوع عملی نمی شود.«

وضعیت احداث پارکینگ در شهر تهران  مشخصات پارکینگ طبقاتی امیرکبیر

 پارکینگ های آماده ساخت 
با ظرفیت 1450خودرو
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1382واحدپارکینگتاپایانسالبهشهرتهراناضافهمیشود.

4پارکینگطبقاتیدرحالساختاست.

پارکینگشهیدباقریدرمحلهیافتآبادباظرفیت3۶5واحد
امروزکلنگزنیمیشود.

برگزاری3مناقصه،مطالعهوطراحی3پارکینگدیگردردستور
کارشهرداریتهراناست.

پارکینگهایدردستساختباظرفیت1400خودرو
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بعد از عبــور قطارهــای ترانزیتی 

تجارت
قزاقستان و روسیه از سرزمین ایران، 
هفته گذشــته مرکز لجســتیک 
تاجیکستان در کریدور ترانزیتی شرق – غرب هم به 
پویش ترانزیــت از کریدور شــمال – جنوب ایران 
پیوست و نخســتین قطار ترانزیتی تاجیکستان با 
همین هدف حرکت خود را به سمت ایران آغاز کرد.

به گزارش همشهری، بنادر استراتژیک و مجهز جنوب 
ایران، به خصوص بندر اقیانوسی شهیدبهشتی چابهار 
و بندر بزرگ شهیدرجایی بندرعباس، دروازه ای برای 
دسترسی کشــورهای محصور در خشکی آسیای 
میانه به آب های آزاد اســت؛ آن هم از نزدیک ترین، 
ارزان ترین و ایمن ترین مسیر ممکن؛ به همین دلیل 
است که از ســال ها پیش، هند با رؤیای دسترسی 
سریع و رقابتی به افغانســتان و کشورهای آسیای 
میانه به مشارکت در طرح توسعه بندر چابهار چراغ 
سبز نشان داد. روسیه نیز به محض اعمال تحریم های 
غرب، مترصد همکاری با ایــران برای بهره مندی از 

مزیت های آشکار کریدور شمال-جنوب شد.

اهمیت تاجیکستان برای ترانزیت ایران
تاجیکســتان به عنوان یک مرکز لجســتیک قوی 
در کریــدور ترانزیتی شــرق-غرب می تواند نقش 
مهمی در مناســبات ترانزیتی منطقه آسیای میانه 
و غرب آســیا ایفا کند؛ چراکه ترانزیت کاالی چین 
می تواند از مسیر تاجیکستان و از طریق ازبکستان، 
ترکمنستان به ایران و سپس به ترکیه و اروپا ارسال 
شود. این موضوع یکی از محورهای اصلی کنفرانس 
بین المللی تاجیکستان بوده که با حضور نمایندگان 
ایران، تاجیکســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان، 
قزاقستان، ترکیه، چین، روسیه، بالروس و همچنین 
شــرکت های حمل ونقلی، رؤســا یــا دبیران کل 
سازمان های حمل ونقلی و مراکز علمی و تحقیقاتی 

کشورها برگزار شده است. 
شــهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل وزارت راه و 
شهرسازی که در این کنفرانس حضور داشت، با اشاره 
به اهمیت تاجیکستان در ترانزیت منطقه می گوید: 
کاالهای ترانزیتی از تاجیکستان به عنوان یک مرکز 

لجســتیک قوی در کریدور ترانزیتی شرق-غرب 
می توانند با شرایط مناســب و امن به افغانستان و 
ایران و سپس به ترکیه و اروپا ارسال شوند؛ بنابراین 
ارتباط ایران و تاجیکستان عالوه بر مزایای دیگری 
که دارد، نقش مهمی برای 2کشور در رابطه با همراه 
کردن سایر کشورهای در مســیر کاالی ترانزیت و 
همچنین صادرات و واردات 2کشور نظیر ازبکستان، 

ترکمنستان به افغانستان خواهد داشت. 
در کنفرانس لجســتیک تاجیکســتان، موقعیت 
اســتراتژیک و مزیت های لجســتیکی ایران مورد 
بحث و گفت وگو قــرار گرفته اســت؛ به خصوص 
که کشــورمان در راســتای توســعه و گسترش 
زیرساخت های لجســتیکی، اقداماتی نظیر تدوین 
نقشه راه جامع لجستیک، به کارگیری حمل ونقل 
چندوجهی، حمایت از ایجاد شرکت های لجستیکی 
طرف سوم، مشــارکت بخش خصوصی در توسعه 
لجستیک، ســاماندهی زنجیره های تأمین کاال و 
ایجاد و توسعه مراکز لجستیکی را انجام داده و این 
امر می تواند برای افزایش ترانزیت کاال از ایران نقش 

مهمی را ایفا کند. 
طبق اظهــارات معــاون حمل ونقــل وزارت راه و 
شهرســازی، در جریان این کنفرانــس یک ابتکار 
ارزشــمند برای هدفمنــد کردن و همسوســازی 
اقدامات کشــورهای عضو در چارچوب یک برنامه 
عمل مشــترک منطقه ای ۶جانبه ترانزیتی فراهم 
شده است. همچنین بر نقش ترانزیت و حمل ونقل 
بین المللی برای رشــد اقتصاد ملــی و منطقه ای و 
گسترش تجارت و حمایت کامل از همه کریدورها 
و مســیرهای موجود و بالقوه که کشورهای آسیای 
مرکزی محصور در خشــکی را به بازارهای جهانی 

وصل می کند، تأکید شده است.

استارت ترانزیت از تاجیکستان
یــک روز قبل از برگــزاری کنفرانس لجســتیک 
تاجیکستان، در مراسمی، نخستین قطار ترانزیتی 
آزمایشی این کشور برای عزیمت به ترکیه از مسیر 
کشورهای ازبکستان و ترکمنستان حرکت کرد که 
بازخورد مثبت آن می تواند در آینــده با انتقال بار 

ترانزیتی چین از مسیر قزاقستان یا ترکمنستان به 
سمت آذربایجان، گرجستان به ترکیه و اروپا به مسیر 
ترانزیتی عبوری از ایران تقویت شود. این قطار طی 
مراسمی با حضور نمایندگان ایران، تاجیکستان و 
برخی کشورها و شــرکت های حمل ونقلی حاضر 
در کنفرانس لجستیک تاجیکستان، از منطقه آزاد 
کوالب به راه افتاد که قرار اســت قطــب تجارت، 

ترانزیت و صنعت تاجیکستان باشد. 
عالوه بر این اتفاق، در حاشــیه ایــن کنفرانس، در 
جریان نشست های دوجانبه میان نمایندگان ایران با 
وزیر حمل ونقل ازبکستان و وزیر نقلیات تاجیکستان 
مقرر شد برنامه اقدام مشــترک و قرارداد ترانزیتی 
جدیدی نیز با ازبکستان منعقد شود تا هم در کریدور 
شــمال به جنوب و هم در کریدور شــرق به غرب 
همکاری های دوجانبه این کشور با ایران عملیاتی 
شود. شهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل وزارت راه 
و شهرسازی می گوید: طی جلسات چندجانبه ایران 
با کشورهای آسیای مرکزی، افزایش 3برابری حجم 
تبادالت حمل ونقلی و رسیدن به ترانزیت 2۰ میلیون 

تنی از طریق ایران هدف گذاری شده بود.

الزامات ترانزیتی شدن ایران
در سال جاری چندین قطار ترانزیتی از شمال وارد 
کشور شده و به ترکیه یا بندرعباس عزیمت کرده اند. 
تردد این قطارها گرچه به واســطه شکستن طلسم 
ترانزیت بین المللی ایران در کریدور شمال – جنوب 
مهم هســتند، اما در واقعیت، همگی تمرینی برای 
ترانزیتی شــدن اقتصاد ایران و زمینه سازی برای 
توسعه ترانزیت بین المللی در کشور است که برای 
محقق شدن آن باید ساالنه چند هزار از این قطارها 
جذب شوند. طبق اعالم شرکت راه آهن، برنامه ریزی 
راه اندازی بــرای جذب و تردد قطارهای روســی از 
ایران که تاکنون 2رام از آنها عبور کرده اند و چند رام 
قطار دیگر نیز در راه هســتند، از دی ماه 14۰۰آغاز 
شــده و پس از عبور نخســتین قطــار در تیرماه و 
بررسی جزئیات مســیر و رفع موانع، امکان حرکت 
قطارهای بعدی تسهیل شده است. در حقیقت عبور 
این قطارها، ســرآغازی برای تثبیــت کریدورهای 

عبوری ایران  و توسعه آن است، اما تحقق این مهم 
الزاماتی هم دارد که باید همزمان با جذب مشارکت 
کشورهای ذی نفع در کریدور شمال – جنوب بر مهیا 
شدن آنها تمرکز کرد. تأمین، به روزرسانی و ارتقای 
زیرساخت های ریلی ایران به خصوص اصالح برنامه 
تردد قطارها و متناسب ســازی خطوط با ســرعت 
ســیر باالتر یکی از این الزامات است. همزمان باید 
تمهیداتی هم برای رسیدگی به وضعیت ناوگان ریلی 

کشور اندیشیده شود. 
هفته گذشته، بابک احمدی، رئیس انجمن صنفی 
شــرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته از 
خاموش شدن حدود نیمی از مجموع ۹۰۰لوکوموتیو 
موجود در کشــور خبر داد که البته بــه مرور زمان 
بر اثر مشــکالت مختلف رخ داده و بــه اصلی ترین 
عامل کاهش سرعت ســیر قطارها در شبکه ریلی 
کشور تبدیل شده است. از نگاهی دیگر، حوزه ریلی، 
به عنوان ارزان ترین و ایمن ترین حوزه حمل ونقلی 
است که نقش بی بدیلی در توســعه کشورها دارد 
و برای اســتفاده از این حوزه در ایران نیز باید پیرو 
تجربه کشــورهای موفق، تغییرات بنیادین در آن 
انجام شود. صنعت حمل ونقل ریلی ایران به دالیل 
مختلف ازجمله شبه انحصاری بودن آن و نبود یک 
نهاد تنظیم گر )رگوالتوری( مســتقل و قدرتمند، 
شرایط مساعدی ندارد و هرگز نتوانسته است مطابق 
با اسناد باالدستی، سهم مورد انتظار در حوزه انتقال 
بار و مسافر را به دســت بیاورد. از یک نگاه کلی، این 
صنعت نیز مانند صنعت هوایی با مشکالت عدیده 
بنیادین روبه رو شــده و در برهه حساس کنونی، به 
فرض موفقیت تالش متولیان حوزه برای اســتفاده 
از ظرفیت های ترانزیتی و ریلی کشور، با مشکالت 

زیرساختی بزرگی مواجه خواهد شد. 
زمینگیر شدن نیمی از لوکوموتیوهای کشور، اتفاقی 
اســت که صنعت هوایی نیز با چیزی شــبیه به آن 
درگیر است و نتیجه آن چیزی جز کوچک تر شدن 
بازار این صنعت و کاهش کیفیت خدمات آن نخواهد 
بود. پس در کنار شــلوغ کردن کریــدور ترانزیتی 
شمال-جنوب، باید برای رنسانس صنعت ریلی در 

کشور نیز برنامه ریزی کرد.

تاجیکستان هم به پویش ترانزیت از ایران پیوست
تالقی کریدور شمال - جنوب با شاهراه شرق - غرب

تنش آبی در پاییز کم باران
یک ماه از فصل پاییز گذشته و خبری از بارندگی های 

آب
پاییزی نیست. در این شــرایط به واسطه تأثیر منفی 
خشکســالی های اخیر بر ذخیره آبی سدهای کشور و 
استمرار مصرف آب کشور مانند فصل تابستان، حفظ پایداری شبکه 

توزیع آب شرب در برخی مناطق کشور سخت تر شده است.
به گزارش همشهری، آمارهای رسمی حوزه آب از کاهش آب موجود 
در مخازن سدها به 3۶.3درصد از ظرفیت مخازن حکایت دارد و همین 
مسئله سختگیری در مصرف آب شرب و همچنین مدیریت انقباضی 

در رهاسازی آب غیرشرب را ناگزیر کرده است.

وضعیت سدها
آخرین آمارهای شــرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد در 
شــرایط فعلی، 1۸میلیارد و 32۰میلیون مترمکعب آب در سدهای 
کشــور ذخیره شــده که این مقدار با توجه به ظرفیت 5۰.5میلیارد 
مترمکعبی سدها، از کاهش میزان پرشدگی ســدها به 3۶.3درصد 
ظرفیت مخازن حکایت دارد. به عبارت دیگر، هم اکنون به طور میانگین، 
حدود ۶3.7درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است. طبق آمارهای 

حوزه آب، در 23روز سپری شده از سال آبی جاری )اول مهر تا شامگاه 
23مهر( میزان ورودی آب به ســدهای کشــور معادل ۶۰۰میلیون 
مترمکعب بوده که مقایســه آن با ورودی 74۰میلیون مترمکعبی در 
مدت زمان مشابه سال قبل، بیانگر کاهش 1۸.۹درصدی ورودی آب 

به سدهاست. 
همچنین در این بازه زمانی، خروجی آب از مخازن سدهای کشور نیز 
با کاهش 17.7درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل روبه رو بوده و 
از یک میلیارد و ۶۹۰میلیون مترمکعب در ســال قبل به یک میلیارد و 
3۹۰میلیون مترمکعب رسیده است. نکته قابل توجه این است که با به 
تعویق افتادن بارش های پاییزی، میزان ورودی آب به مخازن سدها عماًل 
کمتر از نصف میزان خروجی آنهاست. با استمرار این وضعیت، مخازن 
سدها هر روز خالی تر می شوند و همزمان، فشــار به منابع زیرزمینی 

تأمین آب شرب به شدت افزایش خواهد یافت.

بی توجهی مصرف کنندگان آب به کاهش ذخایر
در شرایطی که تشدید بحران در حوزه آب از ظاهر آمارهای این حوزه 
نیز کاماًل مشهود است، متأسفانه در حوزه مصرف توجهی به این مسئله 

 لزوم بازنگری
در تاب آوری اقتصاد ایران

جدید ترین شاخص ها نشان می دهد بازار های صادراتی ایران و 
تنوع محصوالت تولیدی برای تاب آوری اقتصادی باید افزایش یابد

تازه ترین بررسی ها براساس شــاخص ای سی آی که تازه ترین 
شــاخص طراحی شــده در علم اقتصاد برای محاسبه میزان 
قابلیت ها و توانمندی های اقتصادی یک کشــور اســت نشان 
می دهد توان رشد اقتصادی ایران در حد رشد ساالنه 2درصد 
است و برای افزایش تاب آوری اقتصاد ایران باید تنوع محصوالت 

تولیدی و بازار های هدف صادراتی افزایش یابد.
به گزارش همشــهری، یکی از معیار های مهم و قدیمی برای 
محاسبه قدرت اقتصادی کشور ها محاسبه میزان تولید ناخالص 
داخلی با نام جی دی پی اســت. با این حال از 1۰سال پیش در 
تئوری های اقتصادی، شــاخص جدیدی محاسبه می شود که 
با نام شاخص ای سی آی )ECI( شناخته می شود. این شاخص 
که شــاخص پیچیدگی اقتصادی نیز نامیده می شود از برایند 
2شــاخص تنوع و فراگیری صادرات محصوالت در کشــورها 

به دست می آید. 
تنوع صادراتی به معنای تعداد محصوالتی است که یک کشور 
می تواند به صورت رقابتی صادر کند و فراگیری تعداد کشورهایی 
اســت که یک کشــور محصوالتش را به آنجا صادر می کند. به 
زبان ســاده، کشــورهایی که کمترین پیچیدگی را دارند، در 
انتهای رتبه بندی شاخص ای ســی آی قرار می گیرند و عمدتا 
کشور هایی هستند که تنوع کاالهای صادراتی شان زیاد نیست 
و محصوالتشان به کشــور های زیادی صادر نمی شود؛ چراکه 
محصوالت آنها در بسیاری از کشور های دیگر نیز تولید می شوند، 
در نتیجه ســبد صادراتی آنها متنوع نیست. به طور مثال تولید 
دستگاه اشعه ایکس که در کشــور های زیادی تولید نمی شود 
نشان دهنده پیچیدگی اقتصادی باالی یک کشور است؛ چراکه 
به افزایش توان صادراتی آن کشــور منجر می شود اما در مورد 
محصولی مانند تخم مرغ اینگونه نیســت، چراکه این محصول 
در کشورهای زیادی تولید می شود و یک محصول فراگیر است.

توانمندی اقتصاد ایران برای رشد
تازه ترین برآوردهای انجام شــده براساس شاخص پیچیدگی 
اقتصادی یا ای سی آی نشــان می دهد توان اقتصادی ایران با 
شرایط فعلی در سال های آینده در حد 2درصد خواهد بود. این 
درحالی است که کشورهای پیشرو در این زمینه ازجمله در آسیا 
با نرخ 5 تا 7درصد رشد خواهندکرد. طبق محاسبات دانشگاه 
هاروارد مقدار شــاخص پیچیدگی اقتصادی ایران هرچند در 
ســال های اخیر اندکی بهبود یافته اما همچنان منفی است و 
نشان می دهد سطح پیچیدگی اقتصاد ایران در حد پایینی است.

علت این موضوع کم بودن تعداد بازار هــای صادراتی و کمبود 
تنوع در تولید محصوالت رقابتی است. به طور مثال هم اکنون 
5۸درصد از صادرات غیرنفتی ایران که عمدتا شامل 2۰کاالست 
درجه پیچیدگی پایینی دارند. همچنین ترکیب سبد صادراتی 
ایران عمدتا کاالهایی مبتنی بر منابع طبیعی است که پیچیدگی 
تولیدی کمی دارد و این موضوع وضعیت شــکننده ای را برای 
اقتصاد کشــور ایجاد کرده و می تواند در آینده رشد اقتصادی 

ایران را بسیار محدود کند.
آمار ها همچنین نشان می دهد بازارهای عمده صادراتی ایران 
نیز بسیار متمرکز هســتند. به طور مثال هم اکنون 74درصد 
صادرات غیرنفتی ایران به 5کشــور و 22درصــد از این میزان 
فقط به عراق و افغانستان صادر می شود که در زمره کشور های 
کمتر توسعه یافته هستند. این در حالی است که سهم صادرات 
ایران به کشور هایی مانند ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 
ارمنستان و گرجستان که چشم انداز رشد اقتصادی باالیی دارند 
کمتر از یک درصد است و این کشور ها جایگاه درخور توجهی در 
میان شرکای تجاری ایران ندارند. همچنین کشورهایی مانند 
هند و اندونزی که چشم انداز رشد اقتصادی بسیار باالیی دارند 
سهم بسیار کمی از روابط تجاری با ایران دارند که این امر نیازمند 

تقویت همکاری های دوجانبه است.

راه حل چیست؟
شــاخص پیچیدگی اقتصادی به این دلیل که نشــان دهنده 
قابلیت ها و توانمندی های کشورها در تولید کاالهای صادراتی 
است، اهمیت زیادی دارد. به عبارت دیگر هرچه سبد صادراتی 
کشوری متنوع تر باشد و تعداد کمتری از کشورها تولیدکننده 
این محصوالت باشــند، قــدرت اقتصادی آن کشــور باالتر و 
شکنندگی آن در برابر تکانه های خارجی کمتر است. از طرف 
دیگر شاخص پیچیدگی اقتصادی، بافت صنعتی یک کشور را 
نیز به تصویر می کشــد. تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که 
همبستگی بسیارباالیی بین این شاخص و تولید ناخالص داخلی 
یک کشور وجود دارد و محاسبه آن می تواند به راحتی میزان رشد 

اقتصادی یک کشور را در آینده پیش بینی کند. 
بر همین اساس تازه ترین گزارش تحلیلی که از سوی مؤسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی براساس شاخص پیچیدگی 
اقتصادی منتشر شده، نشــان می دهد حرکت اقتصاد ایران به 
سمت متنوع سازی تولید و صادرات ضروری است. با این حال 
به زعم این مؤسسسه حرکت سریع به سمت متنوع سازی  تولید 
و صادرات بسیار دشوار است، اما راه میان بر برای اقتصاد ایران 
این است که به سمت بخش های کلیدی صنعت حرکت کند، 
چراکه با رفع موانع پیش روی این صنایع کلیدی پتانسیل های 
رشد اقتصادی ایران نمایان خواهد شــد. با این حال باید دقت 
کرد که شناسایی بخش های کلیدی و محدودیت های الزام آور 
دشوار اســت، اما این رویکرد به احتمال زیاد مقرون به صرفه تر 
از یک رویکرد همه جانبه و متنوع برای سیاســت های صنعتی 

ایران است.

میزان رشد همسایه های ایران
محاسبات انجام شده براساس شاخص پیچیدگی های اقتصادی 
نشان می دهد با وجود آنکه رشد چندانی برای اقتصاد ایران در 
سال های آینده قابل تصور نیســت و این رشد در حد 2درصد 
باقی خواهد ماند، اما  کشورهایی مانند ازبکستان، تاجیکستان، 
پاکســتان، بالروس و ترکیه از پتانسیل رشــد باالتری نسبت 
به سایر کشــورها برخوردارند و اقتصاد این کشور ها قادر است 
ساالنه بین 4 تا 5درصد رشد کند. اما در مقابل کشورهایی مانند 
ترکمنستان، قزاقستان، اوکراین، عمان، اردن، عربستان، یمن و 

قطر رشدهای پایین تری را تجربه خواهند کرد.
همچنین چندین اقتصاد آسیایی پتانسیل های باالیی برای رشد 
دارند و اقتصاد آنها این توانایی را دارد که ساالنه بین 5 تا ۶درصد 
رشد کند؛ ازجمله این کشور ها می توان به چین، کامبوج، ویتنام، 

اندونزی، مالزی و هند اشاره کرد. 

سریال کروکی آنالین
چند ماهی اســت که در مســیر تحول 
صنعت بیمه، قرار اســت طــرح کروکی 
آنالین در ســطح کشــور اجرایی شود. 
خبر این اتفاق به دفعات به نقل از مجید 

بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی منتشر می شود. 
بهزادپور در آخریــن اظهارنظر اعالم کرده قرار اســت طرح 
کروکی آنالین به محض رسیدن تجهیزات به پلیس در سطح 
کشور اجرایی شود؛ این در حالی است که او چند ماه پیش از 
مهیا بودن شرایط و اجرای سریع این طرح خبر داده بود. طبق 
اعالم رئیس کل بیمه مرکزی، طرح کروکی آنالین، هماهنگ 
و با همکاری پلیس راهنمایی رانندگی انجام می شود و بخش 
اصلی اجرایی کار با پلیس اســت؛ اما بیمه مرکزی در زمینه  
تأمین تجهیزات و طراحی نرم افزاری کمک کرده اســت. او 
همچنین اعالم کرده اقدام بزرگی در چند ماه گذشته انجام 
شده تا مشکل تأمین وسایل و تجهیزات الکترونیک که برای 
این طرح نیاز بود حل شود. اکنون تجهیزات خریداری شده 
و تشریفات قانونی ورود آنها در یکی از گمرک ها در حال طی 

شدن   است و به دست پلیس خواهد رسید. 
واضح است که الکترونیک شدن امور به خصوص در حوزه بیمه 
به نفع شهروندان اســت اما این سؤال مطرح می شود که چرا 
رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان کسی که به نوعی از متولیان 
اجرای این طرح اســت و  از مسائل، مشــکالت و الزامات آن 
اطالع دارد، چند ماه اســت روی انتشار این خبر تأکید دارد؟ 
انتشار بیش  از حد این خبر و اجرایی نشدن طرح، بیش از اینکه 
اهمیت چنین دســتاوردی را درنظر مخاطب افزایش دهد، 
به نوعی ذهن او را به این سمت می برد که بیمه مرکزی تمام 
کارهای حوزه بیمه را رها کرده و درگیر یک پروژه خاص شده 
است درحالی که با توجه به ضریب نفوذ بیمه در ایران و وضعیت 
شرکت های بیمه ای، می تواند به دنبال اجرای دستاوردهای 
کالن تر و مؤثرتری نیز باشد که هم کار صنعت بیمه و مردم را 
تسهیل کند و هم به عنوان یک دستاورد مدیریتی قابل بازنشر 

چندباره باشد. 
امید که طرح کروکی آنالین به ســرعت اجرا شــود و اخبار 
مربوط به سایر دستاورد های صنعت بیمه نیز فرصت انتشار در 

رسانه ها را پیدا کنند.

چهره روز

توسعه افقی مسکن دولتی
  خبر: دولت ســیزدهم در تالش است در کنار 
توســعه مجتمع های مســکونی طبقاتی، توسعه 
افقی شهرهای فاقد مشــکل زمین را نیز عملیاتی 
کند تا زیســت پذیری پروژه های مسکن دولتی را 

افزایش  دهد.
  نقد: ساخت مســکن ویالیی در شهرهای فاقد 
مشکل زمین، یکی از مواردی است که در قانون جهش 
تولید مطرح شده و وزارت راه و شهرسازی نیز چندین 
بار از اجرای آن در نهضت ملی مسکن خبر داده است. 
این اقدام در شهرهای کوچک که در بافت سنتی آنها 
نیز خانه ها با تراکم کم و به صــورت ویالیی احداث 
می شوند یک امر ناگزیر اســت؛ اما در سایر مناطق 
شهری نیز به واســطه افزایش استقالل خانوارها در 
پروژه های مسکن دولتی، می تواند رضایت متقاضیان 
را افزایش دهد. در جریان اجرای مسکن مهر، بسیاری 
از پروژه ها به خصوص در کالنشهرها به خوابگاه سازی  
ختم شدند و هرگز نتوانســتند رضایت ساکنان را 
تأمین کنند درحالی که این پروژه ها با مشکل کمبود 
زمین مواجه نبودند و این امکان وجود داشت تا الاقل 
برای بخشی از متقاضیان، خانه های ویالیی احداث 
کرد. در این صورت، عمــاًل هم چهره پروژه ها بهبود 
پیدا می کرد و هم زمینه برای ســکونت دائمی افراد 
بیشتری در این مناطق فراهم می شد. حاال اما، دولت 
سیزدهم در تالش است در جریان اجرای نهضت ملی 
مسکن، با یک کار کارشناسی و حساب شده در کنار 
توسعه مجتمع های مسکونی طبقاتی، توسعه افقی 
شهری را هم عملیاتی کند و کارشناسان اقتصادی 
نیز معتقدند ساخت وساز هدفمند و برنامه ریزی شده 
یکی از راهبردهای توســعه اقتصــادی و اجتماعی 
اســت که افزون بر تحول در تأمین مســکن، ایجاد 
هزاران فرصت شغلی را نیز در آغوش خود دارد. نکته 
قابل توجه اینکه باوجود این رویکرد دولت و اظهارنظر 
وزیر راه و شهرسازی برای احداث خانه های ویالیی 
در ۹۰۰شهر، همچنان مسکن دولتی در کالنشهرها 
و به خصوص تهران از وضعیت خوابگاه سازی خارج 
نشــده و اغلب متقاضیان ناگزیر به مشــارکت در 
پروژه های پرتراکم و غیرقابل زیســت در شهرهای 

جدید بیابانی هستند.

نقد  خبر

گزارش

نمای آبی سدها

ظرفیت مخازن سدها

 50.500.000.000
مترمکعب

موجودی آب سدها

 18.320.000.000
مترمکعب

درصد پرشدگی

 36.3
درصد

ظرفیت خالی

 63.7
درصد

خروجی آب

 1.390.000.000
مترمکعب

تراز آبی سدها در 23 روز مهرماه

-- 790.000.000
مترمکعب

ورودی سدها در 23 روز مهرماه

 600.000.000
مترمکعب

تغییر

 18.9
درصد

تغییر

 17.7
درصد

نمی شود و طبق آمارها، همچنان وضعیت مصرف آب شرب مانند فصل 
گرم تابستان است. معاون بهره برداری شرکت تأمین و تصفیه شرکت 
آبفای تهران می گوید: نمودارهای مرکز کنترل و پایش نشان می دهد 
حجم ذخایر آب تهران با شــیب زیادی در حال کاهش و البته میزان 

مصرف در حال افزایش است.
به گزارش رســانه ها، عبدالحســین مجدی زاده با اشــاره به وضعیت 
مصرف آب شرب در کشور و به خصوص پایتخت، می افزاید: ایران برای 
سومین سال متوالی با تنش آبی و خشکسالی مواجه است و برای عبور 
از این شرایط سخت، مشــترکان باید حداقل 2۰درصد در مصرف آب 
صرفه جویی کنند. شــرایط ناپایدار آبی در تهران به گونه ای است که 
آمارهای ارائه شده از سوی مدیر مرکز کنترل آب تهران نشان می دهد 

مصرف لحظه ای آب تهران به 43.3هزار لیتر در ثانیه رسیده است.
 حسین ســرایی، مدیر مرکز کنترل آب تهران با اشاره به اینکه میزان 
ذخیره مخازن آب تهران ۸27هزار و 3۰۰مترمکعب است، می گوید: 
در شرایط فعلی، مصرف لحظه ای آب در پایتخت، 43هزار و 3۰۰لیتر 
در ثانیه است که رقم بســیار باالیی محسوب می شود و انتظار می رود 
شهروندان ضمن خودداری از مصرف آب شرب برای مقاصد غیرضروری، 
متولیان حوزه آب را در مدیریت و پایدارســازی شبکه توزیع همراهی 
کنند. به گفته سرایی، مهر امسال برای سومین سال متوالی خشک و 

کم باران بوده است.
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 طرح ساماندهی استخدام 
چه زمانی مصوب می شود؟

 نماینده کارگران شــرکتی و 

اشتغال
قراردادی سراسر کشور از تعلل 
در تصویب طرح ســاماندهی 
انتقاد کرد و گفت: نگرانیم که طرح ساماندهی 
استخدام به مسیر معکوس بیفتد و نتایج عکس 

به بار بیاورد.
به گزارش ایلنــا، رامین اناری که در 2ســال 
گذشــته از فعاالن پویش طرح ســاماندهی 
اســتخدام کارکنان دولت بوده، بــا اعالم این 
موضوع، نســبت به تعلــل در تصویب طرح 
هشدار داد و افزود:  در هفته های گذشته بعد از 
تصویب جزئیات طرح ساماندهی در کمیسیون 
اجتماعــی مجلس، اخبــار نگران کننده ای از 
نهادها و اســتان های مختلف به گوش رسید 
و باخبر شــدیم در برخی از نهادهای مشمول 
طرح، وقتی پیمانــکاران و کارفرمایان متوجه 
شدند که طرح قرار اســت در صحن مجلس 
مطرح شده و به تصویب برسد، دست به تعدیل 
نیرو زدند تا مجبور نشوند آنها را تبدیل وضعیت 

و رسمی کنند.
او ادامه می دهد: این تعدیل هــا در نهادهای 
مختلف صورت گرفته؛ از نهضتی های آموزش 
و پرورش گرفته تا شــرکت ملــی مخابرات و 
البته شــرکت های پیمانکاری نفت و گاز که 
زیرمجموعــه وزارت نفت هســتند، همه جا 
کارگران شرکتی تعدیل شده اند و این مسئله 
موجبــات نگرانی مــا و فعــاالن پویش طرح 

ساماندهی را فراهم آورده است.

چاره چیست؟
در این شــرایط چاره چیست؛ چگونه می توان 
از حقوق قانونی کارگران پیمانکاری نهادهای 
مختلف دفاع کــرد و از تعدیل آنها جلوگیری 
نمود؛ نماینده کارگران قراردادی و شــرکتی 
سراســر کشــور در این رابطه به مســئولیت 
ســنگین نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
اشــاره می کنــد و می گوید: وقتــی طرح در 
کمیسیون اجتماعی کامل بررسی و با جزئیات 
به تصویب رسیده، هیأت رئیسه مجلس نباید 
معطل کند؛ پای زندگی و آینده هزاران کارگر 
کم درآمد و فاقد امنیت شغلی در میان است؛ 
باید هرچه ســریع تر طرح را بــا فوریت باال به 
صحن بیاورند و تصویب کننــد تا پیمانکاران 

سودجو فرصت تعدیل بیشتر نداشته باشند.
او تأکیــد می کند: اگر طــرح تا پایــان آبان 
مصوب و به شــورای نگهبان فرستاده شود و 
در ضمن مراقب باشــند که در این میان هیچ 
نیرویی خاتمه قرارداد نخورد، هیچ کارفرمای 
سودجویی نمی تواند با آینده کارگران مشمول 

طرح بازی کند؛ اگر معطــل کنند و آنطور که 
برخی نماینــدگان مجلس مدعی شــده اند 
تصویب طرح به ماه های پایانی ســال بیفتد، 
کارگران زیادی در ایــن میان تعدیل خواهند 
شد؛ پیمانکاران ســودجو از فرصت استفاده 
خواهند کرد تــا حتی خودی هــا و نزدیکان 
خود را بیاورند به این وسیله تبدیل وضعیت و 
رسمی شدن شامل حال آنها می شود؛ در نتیجه 
نیروهایی که سال ها سابقه کار دارند، به همین 
سادگی متضرر می شوند و آینده شغلی خود را 

از دست می دهند.
به گفته این فعال کارگری، بزرگ ترین خدمت 
نمایندگان مجلس، تصویب هرچه ســریع تر 
طرح در همین هفته های پیش روست، جز این 
باشد، طرح ســاماندهی به معکوس خود بدل 
می شود به جای گره گشا بودن، در کار کارگران 

سنگ اندازی می شود.

هیچ چیز مهم تر از تصویب طرح ساماندهی نیست
او در ادامه اضافه می کند: برای ما واقعا مشخص 
نیست که چرا برخی نمایندگان تبلیغات سوء 
می کنند یا بازهم حرف از الیحه دولت به میان 
می آورند؛ نکند می خواهند باز کار را به تأخیر 
بیندازند تا دوباره بحث بررسی الیحه بودجه 
سال بعد یا بررسی برنامه هفتم توسعه به میان 
بیاید و ماه هــا کارگران در بیــم و امید آینده 
مستاصل شوند؛ همین امروز اگر طرح مصوب 
شود بهتر از فرداست و بازهم تأکید می کنم در 
این برهه زمانی، هیچ طرح، الیحه و برنامه ای 
مهم تر از تصویب طرح ســاماندهی استخدام 
کارکنان دولت نیســت؛ نمایندگان مجلس و 
هیأت رئیسه مجلس شورا نباید هیچ کاری را 

مهم تر از تصویب این طرح بدانند.
اناری در پایــان می گویــد: هــزاران کارگر 
در نهادهــای مختلف سراســر کشــور - از 
وزارتخانه هــای دولتی گرفته تــا ارگان های 
عمومــی و خصولتــی - در انتظــار بریــدن 
دست های واســطه، تبدیل وضعیت، رسمی 
شدن و تامین امنیت شــغلی هستند؛ یادمان 
نرود این نیروها بیش از 2 سال است که برای 
این تصویب انتظار می کشــند و در تمام این 
مدت با آرامش کامل و از تمام مجاری قانونی 
مطالبه گری کرده اند؛ در این مقطع زمانی، امید 
این نیروها به نمایندگان مجلس است که بیش 
از این تأخیر نکنند، کاری نکنند که با آینده این 
نیروهای در معرض خطر بیش از این بازی شود؛ 
از هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان می خواهیم 
مسیر فرصت طلبی پیمانکاران را مسدود کنند 

و بهانه به دست سودجویان ندهند.

صدور کارت های سربازی 
حداکثر در ۱۵روز 

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: حداکثر 
مدت زمان صدور کارت های سربازی ۱۵روز است که به 
آدرس پستی که سرباز مشخص کرده، ارسال می شود. 
سردار تقی مهری درباره زمان صدور کارت های سربازی 
گفت: حداکثر مدت زمان صدور کارت های سربازی اعم 
از کارت های پایان خدمت، معافیت و... ۱۵روز است و 
طی این مدت کارت پایان خدمت فرد به آدرس پستی 
که سرباز مشخص کرده، ارسال می شود. رئیس سازمان 
وظیفه عمومی فراجا همچنین درباره زمان گواهی های 
مربوط به ســربازی و وضعیت خدمتی سربازان مانند 
گواهی برای ثبت نام در دانشگاه و... نیز اظهارکرد: این 
گواهی ها بالفاصله پس از استعالم از سوی دفاتر پلیس 
+۱۰ صادر می شــود. درواقع با توجه به ســامانه های 
هوشمند وظیفه عمومی این گواهی های کاغذی پرینت 
گرفته شده و در همان لحظه پس از استعالم در اختیار 

متقاضی قرار خواهد گرفت.

 خبر

 صنــدوق بیماری هــای خاص و 

گزارش
صعب العــالج این هفتــه افتتاح 
می شــود؛ صندوقی که در الیحه 
بودجه۱4۰۱، ۵هزار میلیارد تومان بودجه گرفت و 
حاال 2هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن اضافه شده 
است. اوایل سال گذشته یکی از اعضای کمیسیون 
بهداشــت مجلس، جمعیــت بیمــاران خاص و 
صعب العالج را در ایران بیش از ۱۱۵هزار نفر عنوان 
کرد؛ بیمارانی که سال هاست در تهیه دارو های خود 
مشکالت زیادی دارند؛ از ساعت ها معطلی  گرفته تا 
قیمت باالی دارو ها و حتی هزینه هــای درمان و 
آزمایش های منظم و دوره ای. این موضوع ســال 
گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و با اجرایی 
شــدن مصوبه قانــون بودجــه۱4۰۱، صندوق 
بیماری هــای خاص و صعب العالج هم مشــمول 
بودجه شد. اساسنامه صندوق هم اواخر شهریور به 
تصویب رسید و در مرحله اول 27بیماری ازجمله 
تاالســمی، هموفیلی،  ام اس، همودیالیز، بیماری 

پروانه ای، اوتیسم و ... تحت پوشش این صندوق قرار 
می گیرند.

بودجه نشان دار صندوق 
پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت زمان 
افتتاح صندوق بیماری های خاص و صعب العالج را 
سه شنبه هفته جاری )3آبان( اعالم می کند و درباره 
مهم ترین فعالیت های آن به همشهری می گوید: 
»موضوع فعالیت این صندوق، فراهم کردن امکان 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه برای مشمولین از 
طریق بانک های عامل، فراهم آوردن زمینه تأمین 
مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشــکی، کاالها و 
خدمات ســالمت محور مرتبط با بیماری خاص و 
صعب العالج مشتمل بر خدمات ارتقای سالمت، 
خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، 
خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت های دوره ای 
و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل آنان 
است.« او تأکید می کند: »این بیماران عالوه بر نیاز 

به دارو و درمان، خدمات دیگر از جمله کمک های 
درمانی، طب تسکینی و طب توانبخشی و فیزیوتراپی 
هم دریافت خواهند کرد که منابع آن در صندوق 
تامین شده است.« به گفته این مسئول، برای این 
صندوق عالوه بــر ۵هزار میلیــارد تومان بودجه 
اولیه، 2هزار میلیارد تومان هم از محل تسهیالت 
قرض الحســنه به صورت صددرصدی تخصیص 
یافته است. البته به گفته زهرا شیخی، سخنگوی 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بودجه 7هزار 
میلیارد تومانی اختصاص یافته بــه این صندوق 
نشان دار خواهد بود: »با توجه به دغدغه ای که درباره 
رنج بیماران خاص و صعب العالج وجود داشــت، 
مجلــس در تبصره۱7 قانون بودجه ســال۱4۰۱ 
تکلیف گذاشــت که صندوقی در این باره تشکیل 
شود. هم اکنون برای صندوق تکلیف شده که این 
کار بدون توسعه  تشکیالت نمایندگی و شعبه جدید 
انجام و منابع مالی مطلوب نیز برای بیماران تأمین 
شود.«  به گفته شیخی، فهرست بیماری های خاص 

افتتاح صندوق بیماران خاص 
صندوق بیماری های خاص و صعب العالج با بودجه 7هزار میلیارد تومانی 3آبان راه اندازی 

می شود و در مرحله اول 27بیماری تحت پوشش این صندوق خواهد بود 

»کودکستان « مدرسه  نیست
معاون ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به روند 
ســاماندهی و تهیه محتوای آموزشی و بســته های تربیت 
و یادگیــری بــرای کودکســتان ها تأکید کــرد که فضای 
کودکستان ها، فضای مدرسه ای نیست که بچه تا رفت، مداد 
و کاغذ و دفتر دستش بدهند. حداقل یک تا 2ماه فرصت الزم 
داریم که بچه ها با محیط پیرامونی ارتباط بگیرند و بیاموزند 

که باید چه رفتاری انجام دهند.
رخساره فضلی درباره وضعیت ســاماندهی و تهیه محتوای 
آموزشــی کودکســتان ها گفت: تنظیم برنامه های درسی 
در سطح کالن براســاس مصوبات موجود، برعهده سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اســت، اما بررسی، تولید و 
تأیید بسته های تربیت و یادگیری به عنوان منابع آموزشی و 
تربیتی که بچه ها باید از آنها اســتفاده کنند طبق اساسنامه 

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، برعهده سازمان ماست.
وی افزود: به همین دلیل برنامه ریزی برای بچه ها، جهت تهیه 
بسته های تربیت و یادگیری میان این دو سازمان و در قالب 

همکاری مشترک انجام می شود.
معاون سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به برگزاری 
رویداد یارستان کودکستان برای انتخاب تولیدات برتر حوزه 
کودک گفت: در این رویداد، بخش هایی از کار اعم از داوری 
و تأیید محتوا را سازمان پژوهش و برنامه ریزی انجام داده و 
محتواهایی که به عنوان برگزیده بعد از 4مرحله داوری انتخاب 
و معرفی شده اند به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

رفته و تأیید شده اند و همکاری بین 2بخش وجود دارد.
فضلی ادامــه داد: آنچه هم اکنــون وجود دارد این اســت 
که بســته های تربیت و یادگیری که در رویداد یارســتان 
کودکستان حائز شــرایط شناخته شــده اند به 2دسته آثار 
»توصیه ای« و پیشنهاد شده و آثار »قابل استفاده« تقسیم 
شــده اند. اســتفاده از آثار گروه دوم، منعی نــدارد، ولی ما 
توصیه شان نمی کنیم. این آثار شناسنامه دارند و ویژگی های 
آنها را برشمرده ایم، اما از آثار دســته اول که توصیه شده اند 

می توان انتخاب کرد.
وی افزود: تغییری که حادث شده، این است که قبال این کار 
به شکل نیمه متمرکز انجام می شد، اما امسال بنای ما بر این 
است که هر کودکســتان خودش آن چیزی را که می خواهد 
انتخاب کند. محدودیت ها برداشته شده و فهرستی در اختیار 
کودکستان ها قرار می گیرد که می توانند انتخاب کنند از کدام 

محتوا استفاده کنند.
معاون ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بــا بیان اینکه 
فهرســت محتواها در اختیار همکاران در سراســر کشــور 
قرار گرفتــه و بخشــنامه آن نیز آماده شــده و مراحل آخر 
مستندســازی را طی می کند، گفت: البته باید این نکته را 
یادآور شوم که فضای کودکستان ها، فضای مدرسه ای نیست 
که بچه تا رفت، مداد و کاغذ و دفتر دستش بدهند و بگویند: 
»بنشین ســرجایت.« حداقل یک تا 2ماه فرصت الزم داریم 
که بچه ها با محیط پیرامون و اطرافیانشان ارتباط بگیرند و 
بیاموزند که اگر چیزی ناراحتشــان کرد یا وسیله ای را گم 

کردند و مواردی مانند آن، باید چه کنند.
فضلی ادامه داد: اینها مهارت هایی اســت که در ابتدای امر 
باید آموزش داده شــود. حاال اینکه بعدا کتاب و دفتری هم 
داشته باشند، امکان پذیر و شــدنی است؛ بنابراین حتی اگر 
کودکستان هایی هستند که محتوا را انتخاب کرده و می دانند 
باید چه کنند، توصیه ما این است که اصال برای رفتن به سمت 

کارهای مداد و کاغذی عجله نکنند.
وی تأکید کرد که باید به دنبال این برویم که بچه ها از محیط 
بازی و امکانات محیطی اســتفاده کنند، با دوستانشــان و 
طبیعت ارتباط بگیرند و تحرک داشته باشند. باید نشستن 
و کار مداد و کاغذی به خصــوص در ماه های اول، به حداقل 

برسد. / ایسنا

 ۷۰درصد از صیادان توان پرداخت 
حق بیمه را ندارند

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران گفت: 
صیادان هم اکنون همان 27درصد کامل را پرداخت می کنند 
که این مبلغ بیمه برای صیادان بســیار سنگین است. امروز 
چیزی حدود 7۰درصد از صیادان توان پرداخت حق بیمه خود 

را ندارند و نمی توانند از مزایای بیمه بهره مند شوند.
یعقوب دوجی با بیان اینکه یکسری از مشکالت را دولت باید 
حل کند و یکســری دیگر از طریق ارتقای جامعه بهره بردار 
حل خواهد شــد، صیادان را به 2گروه صیادان اســتان های 
شمالی و صیادان استان های جنوبی کشور تقسیم کرد و گفت: 
درخصوص مشکالت صیادان باید به کاهش ذخایر اشاره کرد؛ 
با توجه به اینکــه دریای خزر دریای کوچکی اســت، ذخایر 

کاهش پیدا کرده است.
دوجی علت کاهــش این ذخایر را کم آب شــدن رودخانه ها 
به عنوان شاهرگ اصلی دریا عنوان کرد و گفت:  به جز ماهی 
کفال و کیلکا ســایر ماهی ها باید در آب شــیرین تخم ریزی 
کنند، اما متأسفانه با توجه به سدهایی که در باالدست ها زده 
شده اســت رودخانه ها کم آب شده اند؛ عالوه بر اینکه مشکل 
خشکسالی هم وجود دارد. از سوی دیگر مشکالت معیشتی 
سبب شده عده بسیاری به کار صید روی بیاورند و همه اینها 

در کنار هم باعث کاهش ذخایر دریا شده است.
مدیرعامــل اتحادیه سراســری تعاونی های صیــادی ایران 
همچنین با اشاره به مشــکالت صیادان جنوب کشور گفت: 
در این مناطق صید و صیادی توسط شناورها انجام می شود. 
هم اکنون ۱2هزار فروند شناور و ۱۵۰هزار نفر صیاد در جنوب 
کشــور فعالیت دارند که از این تعداد شــناور ۸هزار فروند را 
قایق ها تشکیل می دهند. بیمه این قایق ها قبال توسط دولت 
حمایت می شد، اما بعدا گفته شد افرادی که مالک این شناورها 
هستند نمی توانند از معافیت های بیمه ای استفاده کنند. در 
مورد شناورهای لنج و کشتی هم تا ۵نفر معافیت لحاظ شده 
است؛ یعنی برای کشــتی 2نفر و برای لنج ۵نفر؛ این موضوع 

چندین سال است که پیگیری می شود.
او تأکید کرد: صیادان زیر دهک 3 جامعه و ضعیف هســتند 
و ما از دولت می خواهیم توجه بیشــتری به این گروه داشته 

باشد. / ایلنا

مهدیولیپور
رئیسسازمانامدادونجاتجمعیت

هاللاحمر
ازمیــانهمــهســوانحیکــهســازمان
امدادونجــاتهاللاحمردرپاســخبه
آنهاواردعملیاتشده،سوانحجویبا
۵۱درصدرشدرکوردداراستکهاغلب
آنناشیازاثراتنامطلوبتغییراقلیم

است./جمعیتهاللاحمر

قاسمصادقی
رئیسادارهدندانپزشکیمعاونت

درمانوزارتبهداشت
۲۲برنامــهطــرحعدالــتوتعالــیدر
حــوزهدندانپزشــکیاجــرامیشــود.از
ســال۹۳برنامــهایجــادکلینیکهــای
کــه اجرایــیشــده دندانپـــــــزشکی
فعــــــــــال ۱۰۲کلینـــیک هماکنـــــــون
و۱۷۳کلینیــکغیرفعــالداریــمو
۵۳کلینیــکنیــزدردولــتســیزدهم

ایجادشدهاست./ایسنا

نقل قول  و صعب العالج از سوی وزارت بهداشت به کمیسیون میزخبر
بهداشت و درمان مجلس اعالم شده و در مرحله اول 
شامل 27بیماری است که مهم ترین آنها عبارتند 
از تاالسمی، هموفیلی،  ام اس، همودیالیز، بیماری 
پروانه ای، اوتیسم، سرطان، پرفشاری جریان ریوی، 
سکته مغزی، پیوند کلیه و قلب، کاشت حلزون و 
پارکینسون. این در حالی اســت که بهرام دارایی، 
رئیس سازمان غذا و دارو هم پس از اجرایی شدن 
طرح دارویار در تیرماه امسال از توجه ویژه به بیماران 
خاص و صعب العالج در اجرای این طرح خبر داده و 
گفته بود: »تالش می شود هزینه این بیماران به صفر 
برسد. پیش از این بیماران خاص از جمله تاالسمی و 
هموفیلی درصدی فرانشیز بیمه پرداخت می کردند 
که این درصد نیز صفر خواهد شد. همچنین داروی 
بیماران خاص مانند بیماران پیوندی هم به منزل یا 

محل درمان آنها ارسال خواهد شد.«  

رتبه نمونه ایران در شاخص های سالمت
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت هم پنجشــنبه 
گذشته در ســفر به قم و دیدار با مدیر حوزه های 
علمیه سراسر کشــور بر ضرورت حمایت هر چه 
بیشتر از بیماران خاص و صعب العالج تأکید کرد. 
او با اشاره به راه اندازی این صندوق در هفته جاری 
می گوید: »امسال ۶میلیون نفر از جمعیت کشور 
فاقد بیمه بودند که تحت پوشــش قرار گرفتند. 
طی هفته جاری هم صندوق بیماری های خاص و 
صعب العالج، با بودجه ۵هزار میلیاردی که مجلس 
به این بیماران اختصاص داده اســت، راه اندازی 
خواهد شــد.« به گفته عین اللهی، امسال ۱۰هزار 
و۶۰۰ دانشجوی پزشــکی وارد دانشگاه ها شدند 
که نسبت به سال قبل و ورود 7 هزار نفر، پذیرش 
دانشجو رشد قابل توجهی را نشان می دهد: »تربیت 
پزشک عمومی و متخصص برای رفع کمبودها در 
کشــور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امسال 
همچنین پذیرش متخصص به 4هزار نفر رسید که 
این عدد در سال گذشته 32۰۰نفر بود. همچنین 
در سال  جاری ۵۰۰سهمیه بومی گزینی برای رفع 
کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم درنظر 
گرفته شد.« وزیر بهداشت با اشاره به اعالم ایران 
به عنوان کشــور نمونه در مهــار کرونا در اجالس 
منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی 
در مصر بیان کرد: »در این اجالس، ایران در همه 
شاخص های سالمت به عنوان کشور نمونه معرفی 
شد.« این مسئول همچنین به بیمه رایگان 3 دهک 
پایین جامعه در طرح بیمه همگانی هم اشاره کرد و 
گفت: »اکنون پس از 43سال کمتر کسی در کشور 
هست که در حوزه سالمت از حمایت بیمه برخوردار 
نباشد؛ بلکه تنها عده ای محدود باقی مانده اند که با 

انجام آزمون وسع می توانند بیمه شوند«.
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 زن آمریکایی که برای فراری دادن 

خارجی
پلیــس اقــدام بــه رهاســازی 
زنبورهای عصبانی به ســوی آنها 
کرده بود به 3مورد حمله با ســاح خطرناک به 

مأموران پلیس متهم شد.
به گزارش همشــهری به نقل از واشنگتن پست، 
چند روز پیش مأموران پلیس برای اجرای حکم 
تخلیه راهی خانه ای در منطقه النگ میدو در ایالت 
ماساچوست شدند. فردی که در این خانه زندگی 
می کرد، مردی میانسال بود که پرونده اخراج او از 
خانه از مدتی قبل در دادگاه به جریان افتاده و در 
نهایت دادگاه حکم به اخراج وی از خانه مورد نظر 
داده بود. در این میان امــا برخی از فعاالن مدنی 
تاش می کردنــد که مانع اخراج مرد میانســال 
از این خانه شــوند و یکی از این افــراد زنی به نام 

سوزان وود بود.
روز حادثه وقتی مأموران پلیس برای اجرای حکم 
تخلیه راهی خانه مورد نظر شده بودند، سوزان وود 
درحالی که تعدادی کندوی زنبورعسل در پشت 
وانت خود قرار داده بود به آنجا رسید. او سپس از 
ماشین پیاده و خودش را به قسمت بار رساند تا در 

کندوها را باز کند.
به گفته یکی از مسئوالن پلیس، معاون کانتر که 
در محل حضور داشت با دیدن این زن تاش کرد 
مانع او شود اما پیش از آن ســوزان وود توانسته 
بود دسته ای از زنبوران عصبانی را از کندو خارج 
کند. این در حالی بود که خودش لباس مخصوص 
زنبورداران را به تن داشت تا از نیش آنها در امان 

بماند. سوزان وود در ادامه در چند کندوی دیگر 
را شکســت و تعدادی از آنها را به زمین پرت کرد 
تا زنبورها بیشــتر عصبانی شــوند. آنها به سمت 
مأموران پلیس حمله کردند و چندین نفر از افراد 
حاضر در محل ازجمله 3مامور پلیس و یک عکاس 
کانتری را نیش زدند. به طوری که یکی از آنها به 
بیمارستان منتقل شد و به علت حساسیت به نیش 

زنبور عسل تا یک قدمی مرگ نیز پیش رفت.
همزمان با این حادثه مأموران پلیس سوزان وود 
را دســتگیر کردند و او هفته گذشته با چند اتهام 
ازجمله 3مورد حمله با ساح خطرناک)زنبورهای 
عسل( در دادگاه حاضر شد. او سپس با قرار وثیقه 
آزاد شد و قرار است در جلسه بعدی دادگاه حکم 

نهایی درباره اتهام او صادر شود.

ماجرای فرار هالیوودی دزد مخوف از بازداشتگاه 

رانندگانخطونک-رسالتازکرایههایمصوبتخلفمیکنند
رانندگان خط ونک به رسالت مدام از کرایه های مصوب شورای شهر 
تخلف می کنند. کرایه این خط برای ون درصورت خالی قرار دادن 
صندلی بین 2مسافر 9هزار تومان و درصورت تکمیل ظرفیت 6هزار 
تومان است، اما برخی رانندگان، هم ظرفیت را تکمیل می کنند هم 
کرایه 9هزار تومانی می گیرند. در پاسخ به اعتراض هم می گویند اگر 
خوشتان نمی آید سوار نشوید. آیا تاکسیرانی نباید با این متخلفان 

برخورد کند که هر روز اعصاب مردم را به هم نریزند؟
رضاییازتهران

ازسال96درتالشبرایدریافتواماشتغالزاییهستم
کارآفرینی هستم که ازســال 96طرح مصوب ساخت یک مجمع 
تولیدی صنعتی در زمینه تولید آرد و ماکارونی در دستم دارم. این 
طرح درصورت اجرایی شــدن ضمن ایجاد اشتغال 100نفر باعث 
آبادانی روستای تازه کند و کاهش بیکاری اهالی می شود،  اما وسع 
من تاکنون پیش بردن کار تا سقف 55درصد بوده است. از آن سال 
تاکنون به هر دری زده ام تا وام اشــتغال زایی این مجتمع را بگیرم 
ولی برخورد سلیقه ای مدیران بانکی تاکنون اجازه نداده از چنین 
وامی بهره مند شوم. با وجود دلسردی های مکرر همچنان امید دارم 
مسئوالن صدای مرا بشنوند و این وام را به دست امثال من که دغدغه 

تولید و اشتغال داریم برساند.
یوسفپورازاردبیل

ازکارترزمندگانایثارگرخبرینشد
مدتی قبل مدارک 8صفحه ای اعام شــده از سوی مسئوالن را پر 
کرده و تحویل یکی از پایگاه های نیروی دریایی دادم تا براساس آن 
برایم کارت ایثارگری صادر شود. اکنون مدت هاست از این موضوع 
گذشته، عده ای کارت خود را دریافت کرده و حتی کارتی به عنوان 
کارت حکمت که مبلغ اندکی موجودی دارد و قابل اســتفاده در 
فروشگاه های اتکاست دریافت کرده اند، اما از کارت ما هنوز خبری 

نیست.
سلیمیازتهران

طرحزوجوفردخودرودرکلشهراجراشود
درحالی که در شهریورماه استانداری تهران اعام کرد برای 
کاهش بار ترافیک، ســاعت کار ادارات از ابتدای مهرماه 
به صورت شناور خواهد بود و خبر آن هم از صدا و سیما و 
دیگر رسانه ها بازتاب یافت، اما تاکنون این تصمیم اجرایی 
نشده و صبح ها شاهد ترافیک سنگین در معابر و بزرگراه ها 
هستیم؛ به خصوص در برخی بزرگراه ها به رغم حضور پلیس 
و تاش آنها حجم انبوه خودروها اجازه بازگشایی ترافیک 
را نمی دهد. یا ساعات را شناور کنند یا طرح دائمی زوج و 
فرد خودرو در کل شــهر تهران اجرا کنند. شهروندانی که 
قرار است 8ساعت کار کنند، اما 14 تا 15ساعت در مجموع 
بیرون از خانه هستند؛ برای همین نه در خانه و نه در محل 
کار بازدهی کافی ندارند. لطفا مســئوالن فکری برای این 

وضعیت بغرنج خسته کننده و آزاردهنده بکنند.
پرکارازتهران

پردیسدانشگاهتهراندررضوانشهربهحالخودرها
شدهاست

درحالی که پــروژه احــداث پردیس دانشــگاه تهران در 
رضوانشــهر گیان )کاســپین( در مجاور چوکای گیان 
بیش از 70درصد پیشرفت داشته چرا یکباره به حال خود 
رها شده اســت. اگر قرار بود این پروژه نیمه کاره رها شود، 
مسئولی توضیح دهد به چه منظور شروع شد؟ وقتی برای 
70درصد کار بودجه دادند چرا بــرای 30درصد باقیمانده 
اهتمامی نیســت؟ جدای اینها چرا بخش احداث شده بنا 
 فنس کشی و ... نشده و نگهبان نداشته تا بنای نیمه کاره از 
دستبرد سارقان در امان باشد؟ آیا این پروژه به نفع فرهنگ 
و اقتصاد کشور و استان گیان نیســت و آیا بودجه آن از 
بیت المال تامین نشده است که اینگونه بی تفاوتی نسبت به 

آن صورت می گیرد.
وارستهازرضوانشهر

مسکنمهردانشکرمانشاه12سالاستنیمهکارمانده
پروژه مسکن مهر دانش در شهر کرمانشاه، بلوک های 
1001 تا 1010 اســت که بعد از گذشــت 12ســال 
به صورت نیمه کاره رها شده، هر ســال به بهانه تورم و 
گرانی مصالــح از مردم پول می گیرنــد، ولی خبری از 
پیشرفت کار نیســت. رانت و واگذاری های غیرقانونی 
به شدت در اتحادیه واقع در شــهرک رواج پیدا کرده و 
حتی چندین بار به دلیل عدم پرداخت پول به پیمانکار، 
پروژه پلمب شده. درحالی که ســرمایه گذاران بداقبال 
به امید خانه دار شــدن هر بار با کلی بدبختی، قرض و 
بدهی پول پرداخت کردند. هرچند مــاه از متقاضیان 
درخواست 100میلیون پول می کنند و هیچ توضیحی 
در مورد تحویل خانه ها نمی دهند. صدای ما را به گوش 

مسئوالن برسانید.
وحیدیازکرمانشاه

شهرکامامرضا)ع(کرجحتیکوچهآسفالتندارد
شــهرک امام رضا )ع( واقع در حوالــی منطقه قزل حصار 
اســتان البرز در نزدیکی کانشــهر کرج، دارای کمترین 
زیرســاخت ها با جمعیت فراوان است. این شهرک از نبود 
امکانات اولیه شــهری مانند آســفالت، مدیریت آب های 
سطحی و مشاغل مزاحم بیش از ســایر مشکات در رنج 
است. کوچه های میاد در خیابان حافظ آسفالت ندارند، 
 آب های ســطحی در گوشه و کنار شــهرک ایجاد گندابه 
کرده؛ درحالی که کودکان در نزدیکی آنها مشــغول بازی 
هســتند. از ســویی این وضعیت فرصتی برای مجرمان، 
 معتادان و مشــاغل مزاحم فراهم کرده و باعث انباشــت 
ضایعات در نزدیکی زندگی مردم شده است. لطفا مسئوالن 
نگاهی به وضعیــت این شــهرک پرجمعیــت در جاده 

قزل حصار داشته باشند.
عبدیازکرج

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

کالهبرداری400میلیاردیباوعده
فروشخودرویصفر

یکی از اعضای اصلی باند کاهبرداری 400میلیارد تومان که با وعده 
فروش ماشین های صفر کیلومتر دست به کاهبرداری از ده ها نفر 

زده اند. دستگیر شد.
به گزارش همشهری، رئیس پلیس پیشگیری تهران در تشریح این 
خبر گفت: در پی دریافت اخبار و شکایات متعدد و مشابه درخصوص 
کاهبرداری شــرکتی با عنوان فروش خودرو های صفر کیلومتر 
در غرب تهران، رســیدگی به موضوع در دستور تیمی از مأموران 

کانتری تهرانسر قرار گرفت.
سرهنگ جلیل موقوفه ای ادامه داد: بررسی اظهارات شاکیان نشان 
می داد که افرادی با راه اندازی این شرکت صوری و تبلیغات گسترده، 
مدعی شده بودند که می توانند ماشــین های صفرکیلومتر را زیر 
قیمت بازار و در زمانی کوتاه به دست مشتریان خود برسانند و همین 
باعث شده بود که عده  زیادی فریب این وعده  را خورده و با مراجعه 
به شرکت اقدام به ثبت نام برای خرید ماشین کنند. آنها اما پس از 
پرداخت مبلغ اعام شده از سوی شرکت، وقتی دیدند موعد تحویل 
خودرو رسیده و از آن خبری نیست، راهی دفتر شرکت شدند اما 
دریافتند که فروشندگان خودرو این محل را تخلیه کرده و متواری 
شده اند. رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: مأموران در تحقیقات 
و پی جویی های انتظامی هویت و مخفیگاه متهمان را شناســایی 
کردند و با دریافت دستور قضایی راهی آنجا شدند و یکی از متهمان 
اصلی پرونده را در محل دستگیر و تعدادی از مدارک مربوط به این 
کاهبرداری نیز در محل کشف شد. وی ادامه داد: متهم 38 ساله 
در تحقیقات اولیه به بزه انتســابی و کاهبرداری با عنوان فروش 
خودرو های صفر کیلومتر با همدستی چند نفر دیگر به نحوی که از 
برندگان خودرو های صفر کیلومتر حواله آنها را خریداری و سپس 
به چند نفر می فروختند معترف و تا کنون 60 نفر از مال باختگان 
شناسایی و به کانتری مراجعه کرده اند. سرهنگ موقوفه ای با اشاره 
به اینکه کارشناســان ارزش کاهبرداری صورت گرفته را 4 هزار 
میلیارد ریال اعام کردند عنوان کرد: متهم به مرجع قضایی معرفی 
و تحقیقات بیشتر برای دستگیري سایر متهمان و شناسایی مال 
باختگان ادامه دارد. این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: از 
شهروندان عزیز درخواست دارم براي خرید خودرو حتما از منابع 

معتبر اقدام نمایند تا در دام این سودجویان قرار نگیرند.

تصمیمهولناکپسرعاشقپساز
شنیدنجوابرد

پسر جوانی که از 6ماه قبل در اینستاگرام با دختری دوست شده و 
به او پیشنهاد ازدواج داده بود، پس از آنکه فهمید او می خواهد با فرد 

دیگری ازدواج کند دست به اقدامی هولناک زد. 
به گزارش همشهری، چند روز قبل مردی به دادسرای امور جنایی 
تهران رفت و مدعی شد دختر جوانی باعث خودکشی پسرش شده 
است. او توضیح داد:  از مدتی قبل فهمیدم که پسرم در اینستاگرام با 
دختر جوانی در ارتباط است. او می گفت به این دختر عاقه مند شده 
و می خواهد با او ازدواج کند. من اول موضوع را جدی نگرفتم تا اینکه 
یک روز پسرم با من صحبت کرد و گفت تصمیمش جدی است و 
می خواهد هرطور شده با دختر مورد عاقه اش ازدواج کند و از من 

خواست تا برایش به خواستگاری برویم. 
این مرد ادامه داد: با اینکه از حرف های پســرم تعجب کرده بودم، 
حرفش را قبول کردم و قول دادم مدتی بعد همراه او به خواستگاری 
بروم. در این شرایط ارتباط آنها به شــکل اینستاگرامی و در حد 
چت کردن ادامه داشــت تا اینکه شــب حادثه فرارسید.پدرِ پسر 
جانباخته درباره چگونگی مرگ فرزندش گفت: یک شب من و بقیه 
اعضای خانواده به مهمانی رفتیم اما پسرم همراه ما نیامد. آخر شب 
وقتی از مهمانی برگشتیم خانه ساکت بود. گمان کردم پسرم در 
اتاقش خوابیده است اما همین که دِر اتاقش را باز کردم جسد او را 
دیدم که کف اتاق خواب افتاده بود و کنار دستش هم مقداری قرص 
بود. آنجا بود که فهمیدم پسرم دست به خودکشی زده است. از سوی 
دیگر خواهر متوفی نیز توضیح داد: برادرم گاهی از آن دختر با من 
حرف می زد تا اینکه چند روز پیش از حادثه فهمیدم که دختر جوان 
به برادرم گفته که دیگر نمی خواهد با او در ارتباط باشد و می خواهد 
با پســر دیگری ازدواج کند. همین حرف باعث شــد که برادرم 
شکست سنگینی بخورد. او آنقدر به دختر جوان عاقه مند بود که 
نمی توانست او را فراموش کند و به همین دلیل نیز تصمیم غلطی 
گرفت و به زندگی اش پایان داد. به دنبال ثبت این شکایت تحقیقات 
در این خصوص آغاز شد. در جریان بررسی گوشی موبایل متوفی 
2فیلم کوتاه کشف شد که پسر جوان پیش از مرگ از خودش ضبط 
کرده و برای دختر مورد عاقه اش فرستاده بود. او در این دو فیلم 
2دقیقه ای خطاب به دختر جوان گفته بود که به دلیل شنیدن جواب 
رد قصد خودکشی دارد و دیگر نمی تواند به زندگی اش ادامه دهد اما 
جوابی از او نگرفته بود و در نهایت دست به تصمیمی هولناک گرفت.

براساس این گزارش در پی ثبت شکایت توسط پدر متوفی و به دست 
آمدن این اطاعات، بازپرس پرونده دستور انجام تحقیقات تکمیلی 

در این خصوص را صادر کرد.

جنایتدرپارک
ماموران پلیس در تعقیب 3مرد هســتند که در جریان درگیری 
با 2پســر جوان در پارک یکی از آنها را با چاقو به قتل رســانده و 

گریخته اند.
به گزارش همشــهری، ســاعت 22چهارشــنبه، 27مهرماه به 
محمدحسین زارعی، بازپرس شــعبه اول دادسرای امور جنایی 
تهران خبر رسید که در جریان درگیری در یکی از پارک های غرب 
تهران پسری 25ساله با ضربه چاقو به قتل رسیده است. از همان 
زمان دستور انجام تحقیقات در این باره و شناسایی عامل یا عامان 
جنایت آغاز شد. بررسی های اولیه نشان می داد مقتول همراه یکی 
از دوســتانش برای تفریح به پارک رفته بود کــه این اتفاق افتاده 
است. دوســت او درباره جزئیات حادثه گفت: از چند دقیقه قبل 

من و دوستم به پارک رفته و روی یکی از نیمکت ها نشسته بودیم.
او ادامه داد:  در حال صحبت با یکدیگر بودیم که 3مرد به ما نزدیک 
شدند و یکی از آنها پرسید که آیا سیگار دارید که ما هم جواب دادیم 
که نداریم. از پاسخ ما عصبانی شدند و یکی از آنها ناگهان چاقویی 
از جیبش بیرون آورد و با آن ضربه ای به دوستم زد و هر 3نفرشان 

از آنجا فرار کردند.
به دنبال این جنایت جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد و 
گروهی از کارآگاهان پلیس در تعقیب عامان این جنایت هستند.

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام

کوتاه از حادثه همسایهوظیفهشناسباعثدستگیریاعضایباندسرقتشد

4ســارق ســابقه دار که در زندان با 

دادسرا
یکدیگر آشــنا شــده و باند سرقت 
تشــکیل داده بودند با شناســایی 
خانه های خالی به آنجا دســتبرد می زدنــد. آنها در 
ســرقت های وحشیانه شان اســلحه و چاقو به همراه 
داشتند تا اگر صاحب خانه سر رسید او را ساکت کنند. 
هرچند آنها با این شــیوه توانســتند به چندین خانه 
دستبرد بزنند اما سرانجام در تعقیب و گریز با پلیس 
دستگیر شدند. به گزارش همشهری، چند شب قبل 
مردی ساکن یکی از مناطق شــمالی تهران با پلیس 
تماس گرفت و گفت از خانه همسایه صدایی شنیده و 
گمان می کند که دزد وارد آنجا شده است. او گفت: در 
همسایگی من زنی تنها زندگی می کند. از چند دقیقه 
قبل صداهایی از آنجا شنیدم که چند مرد با یکدیگر 

صحبت می کنند و فکر می کنم سارق باشند.
دقایقی از این تماس می گذشت که مأموران پلیس خود 
را به آنجا رساندند. آنها در نزدیکی آن خانه بودند که یک 
خودروی پژو که مردی داخلش بود جلوی در خانه زن 
تنها دیدند. به نظر می رسید سارق و منتظر همدستانش 
باشد. آنطور که شواهد نشان می داد او مشغول زاغ زنی 
بود تا اینکه دقایقی بعد 3همدستش درحالی که یک 
کیف بزرگ همراه داشتند از خانه خارج شدند و با عجله 

از آنجا فرار کردند.

تعقیبوگریز
ماموران که مطمئن شــده بودند 4مرد غریبه به خانه 
زِن تنها دســتبرد زده اند، به تعقیب آنها پرداختند و 
به سارقان دستور ایست دادند. 4سارق وقتی متوجه 
شدند پلیس در تعقیب شان اســت تاش کردند فرار 
کنند. آنها که قصد داشــتند به هر قیمتی که شده از 
دست مأموران بگریزند در راه فرار خودروی شان را به 
چند خودروی دیگر کوبیدند. در این بین مأموران برای 

متوقف کردند سارقان تصمیم به تیراندازی گرفتند و 
پس از شلیک چند گلوله سرانجام خودروی سارقان 
متوقف شد و مأموران موفق شدند هر 4نفر را دستگیر 
کنند. در جریان بازرســی خودروی دستگیرشدگان 
عاوه بر کیفی پر از پول و طا که از خانه زن تنها سرقت 
شده بود، کلت کمری، چاقو، مواد مخدر، تعدادی گوشی 

موبایل مسروقه و... کشف شد.

سرقتهایسریالی
بررسی های اولیه نشــان می داد که دستگیرشدگان 
اعضای یک باند حرفه ای ســرقت هستند که هرکدام 
بارها به زندان افتاده اند. آنها در روزهای قبل دست کم 
به 2خانه دستبرد زده بودند. شیوه آنها به این شکل بود 
که در مناطق شمال شهر پرسه می زدند و خانه هایی را 
که گمان می کردند صاحبان آنجا وضعیت مالی خوبی 
دارند را شناسایی می کردند. سپس با زاغ زنی، در زمانی 
که هیچ کس در آنجا نبود با دیلم در را تخریب کرده، 
وارد شده و پول و طا و وســایل باارزش کم حجم را 
می دزدیدند. اعضای این باند برای اینکه مبادا صاحب 
خانه در خانه اش حضور داشــته باشد یا اینکه هنگام 
سرقت سر برسد با خود اسلحه و چاقو همراه داشتند تا 
با تهدید او را مجبور به سکوت و نقشه شان را اجرا کنند.

تشکیلبانددرزندان
اعضای این باند در جریان بازجویی ها اعتراف کردند که در 
زندان با یکدیگر آشنا شده و در همانجا نقشه تشکیل باند 
سرقت را کشیده اند. هر 4نفر آنها پیش از این نیز به اتهام 
سرقت از منزل دستگیر شده بودند و در کارشان حرفه ای 
بودند. یکی از آنها گفت: چند سال قبل هر 4نفرمان در 
پرونده های جداگانه به جرم ســرقت از منزل دستگیر 
و زندانی شــدیم. مدتی زندانی بودیم تا اینکه در اواخر 
دوران محکومیت مان در زندان باهم آشنا شدیم و قرار 

گذاشتیم بعد از آزادی باند سرقت تشکیل بدهیم. از چند 
ماه قبل که همگی از زندان بیرون آمده بودیم سرقت ها 
را در مناطق شمال تهران آغاز کردیم و در مدت کوتاهی 

به 3خانه دستبرد زدیم تا اینکه دوباره دستگیر شدیم.

فرارهالیوودی
سرکرده این باند پرونده ســنگینی داشت و عاوه بر 
ارتکاب چندین فقره سرقت در سال های گذشته، یک 
مرتبه نیز موفق به فرار از بازداشتگاه شده بود. او سال 
95 در شرایطی که به اتهام 100فقره سرقت از منزل 
توسط مأموران دستگیر شــده و در بازداشتگاه بود با 
همدستی 5متهم دیگر نقشه فرار کشید. آنها ابتدا دست 
و پا و دهان یکی دیگر از متهمان را که مانع فرارشــان 
بود بستند و درست در زمان افطار با تخریب هواکش 
بازداشــتگاه یک به یک از آنجا خارج شدند و با وجود 
اینکه لباس بازداشتگاه به تن و پابند داشتند در خیابان 

جلوی یک ماشین را گرفتند و با تهدید راننده را مجبور 
کردند تا آنها را به غرب تهران ببرد و از آنجا هرکدام به 
نقطه ای از کشور گریختند. سرکرده این باند که طراح 
نقشه فرار بود به مشهد گریخته و قصد داشت از کشور 

فرار کنند که توسط پلیس دستگیر شد.

بازگشتبهبازداشتگاه
حاال اعضای این باند 4نفره ســرقت در شرایطی برای 
چندمیــن مرتبه دســتگیر و به بازداشــتگاه پلیس 
بازگشــته اند که هنوز به درســتی تعداد سرقت های 
اخیرشان مشخص نشده اســت. آنها مدعی هستند 
پس از آزادی به 3خانه دستبرد زده اند اما شواهد نشان 
می دهد که به احتمال زیاد آنها در سرقت های دیگری 
نیز دست دارند. براساس این گزارش هم اکنون متهمان 
در بازداشت به سرمی برند و رسیدگی به این پرونده در 

دادسرای ناحیه 34، ویژه سرقت ادامه دارد. 

سام فاتحی که از او به عنوان یکی از پیشگامان 
پاراگایدرســواری در ایران نام برده می شود 
در جریان حادثــه ای دلخراش در ترکیه جان 

باخت.
به گزارش همشــهری، ســام فاتحی به گفته 
دوستانش یکی از نوابغ پاراگایدر سواری در 
ایران بود که نزدیک به 15سال سابقه پرواز در 
 تمامی زمینه های پروازی با پاراگایدر اعم از
2 نفره و مســافت را داشــت. از او همچنین 
به عنوان نخستین خلبان واقعی اسپیدفایینگ 
در ایران نام برده می شد اما هفته گذشته و در 
جریان حادثه ای هولناک در منطقه اولودونیز 

ترکیه رخ داد، جانش را از دست داد.
ماجرا از این قرار بود که آن روز ســام فاتحی 
34ساله در حال پرواز با اســپیدفای بر فراز 

منطقه اولودونیز ترکیه بود و با توجه به شرایط 
هوا و وزش باد با سرعتی بیش از 100کیلومتر 
بر ســاعت در آســمان پرواز می کرد. در یک 
لحظه اما پرواز کننده دیگری در مسیر او قرار 
گرفت و خلبان ایرانی برای اینکه با وی برخورد 
نکند مسیرش را به سمت دیگری تغییر داد. 
مسیری که او درنظر گرفت از میان 2 درخت 
عبور می کرد اما هنگام عبور، بخشــی از چتر 
او به درخت گیر کرد و همین باعث شــد که 
جوان 34ســاله به ســمت تخته سنگی که 
در آن نزدیکی بود ســقوط کند. برخورد او با 
تخته سنگ چنان شدید بود که وی از هوش 
رفت و هر چند با حضور بــه موقع اورژانس به 
بیمارستان منتقل شد اما متأسفانه بر اثر ضربه 

مغزی جانش را از دست داد.

 مرد شیاد با اجرای نقشه ای دقیق همسایه اش را که در 

داخلی
خانه کارگاه طاســازی داشــت به عنوان مهمان به 
خانه اش دعوت کرد و درســت زمانی که خانواده اش 
سرگرم پذیرایی از مهمان بودند به خانه او دستبرد زد و جواهراتی به 

ارزش 7میلیارد تومان سرقت کرد.
به گزارش همشهری، این ســرقت عجیب و غریب چند روز قبل در 
یکی از محله های شهرســتان الیگودرز واقع در استان لرستان اتفاق 
افتاد. مردی که در خانه اش یک کارگاه کوچک طاسازی داشت پس 
از بازگشت از مهمانی متوجه شد که حدود 4کیلو طا و جواهرات که 

7میلیارد تومان ارزش داشت سرقت شده است.
با شکایت این مرد تحقیقات پلیس در این باره آغاز شد. شواهد نشان 
می داد سارق بدون تخریب در یا قفل وارد شده و در کوتاه ترین زمان 
ممکن سرقت را انجام داده است. این موضوع حاکی از آن بود که عامل 
سرقت نسبت به آنجا آگاهی کامل داشته و به احتمال زیاد از مدت ها 
قبل نقشه این سرقت را کشیده است. ماموران در جریان بررسی های 
خود به تحقیق از مالباخته پرداختند. او درباره شــب سرقت به آنها 
گفت:  آن شب یکی از همســایه ها من را به عنوان مهمان به خانه اش 
دعوت کرده بود که چند ســاعت بعد به خانه برگشتم و فهمیدم این 
سرقت اتفاق افتاده است. خانه همسایه نزدیک خانه خودم است و از 
آنجا متوجه سر و صدای خاصی نشدم اما برای چند دقیقه میزبان از 

خانه بیرون رفت. همین اظهارات نخستین سرنخ را در اختیار مأموران 
گذاشت و آنها با دنبال کردن آن توانستند اسرار سرقت 7میلیاردی را 

برما کنند. آنها که احتمال می دادند مرد همسایه عامل این سرقت 
باشد او را تحت نظر گرفتند و وقتی شواهدی علیه اش به دست آوردند 

او را دستگیر کردند.
مرد همسایه در بازجویی ها به ســرقت از کارگاه طاسازی همسایه 
اعتراف کرد و جواهرات مســروقه نیز از خانه اش کشــف شد. او در 
اعترافاتش گفت: می دانستم که همســایه مان طاهایش را در خانه 
نگهداری می کند. من از حدود 2سال قبل کلیدهای خانه او را به دست 
آورده بودم و به دنبال فرصتی برای سرقت طاها از آنجا بودم. متهم 
ادامه داد:  یک شب مرد همسایه را به عنوان مهمان به خانه ام دعوت 
کردم. او همراه خانواده در خانه ام سرگرم بودند که من با کلیدهایی که 
در اختیار داشتم به خانه اش رفتم و 4کیلوگرم طا از آنجا سرقت کردم 
و فکرش را هم نمی کردم کسی به من مشکوک شود اما دستگیر شدم.

سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی لرســتان با اعام جزئیات این 
سرقت گفت:  از مخفیگاه سارق 4کیلوگرم انواع طاجات به ارزش بیش 
از 7میلیارد تومان کشف شد و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد. 
وی ضمن هشدار به سارقان که پلیس و دستگاه قضایی با آنان برخورد 
قانونی خواهد کرد، گفت: به شهروندان توصیه می شود از جابه جایی 
و نگهداری طا و جواهرات و وجه نقد در منزل به مقدار زیاد پرهیز و 
ضمن استفاده از تجهیزات ایمنی، هشدارهای پلیسی را جدی بگیرند 

و از اعتماد بیجا به افراد ناشناس پرهیز کنند.

5نفر که با مرد جوانی بر سر ملک دچار اختاف مالی شده بودند او را با 
ضربات چاقو به قتل رساندند.

به گزارش همشــهری، این جنایت در ایوانکی، از توابع گرمسار واقع در 
استان سمنان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 5نفر از مدتی قبل با 

جوانی بر سر یک ملک دچار اختاف شده بودند و کشمکش داشتند. 
این اختافات ادامه داشت تا اینکه آنها با مرد جوان درگیر شدند و او را با 
ضربات چاقو به شدت مجروح کردند. شدت این ضربات به حدی بود که 
با وجود انتقال مرد مجروح به بیمارستان و تاش کادر پزشکی او جانش 
را از دست داد. سردار عبداهلل حسنی، فرمانده انتظامی استان سمنان با 
اعام جزئیات این پرونده گفت: برادران مقتول و شاهدان در تحقیقات 

اولیه اذعان کردند که اختافات مالــی انگیزه درگیری بود و تحقیقات 
تکمیلی در این باره ادامه دارد.

او ادامه داد: طبق شواهد 5نفر در این جریان درگیر بودند که دستگیری 
و شناسایی آنها از همان لحظات اول در دستور کار قرار گرفت و در کمتر 
از 2ساعت 4نفر از متهمان شناسایی و دستگیر شدند و تاش ها برای 

دستگیری پنجمین متهم همچنان ادامه دارد.

نقشه عجیب میزبان برای سرقت 7میلیاردی از خانه مهمان 

حملهبهپلیسبازنبورهایعسلپروازمرگبارپاراگالیدرسوارایرانیدرترکیه
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هفته نامه اکونومیست ]انگلیس[

به بریتالی خوش آمدید
اکونومیســت در گزارش اصلی این شماره خود به سقوط 
زودهنگام دولت لیــز تراس پرداخته اســت. این مجله 
بی ثباتی سیاسی در لندن را به عمر کوتاه دولت های ایتالیا 
تشبیه کرده است. اکونومیســت با ترکیب نام کشورهای 
بریتانیا و ایتالیا، به کلمه »بریتالی« رســیده و تیتر زده 
اســت: »به بریتالی خوش آمدید«. اکونومیست بریتالی 
را کشــوری با بی ثباتی سیاسی و رشــد کم می داند. این 
هفته نامه به مقاله سال2012 لیزتراس اشاره می کند که در 
آن شرایط ایتالیا همراه با خدمات عمومی افسارگسیخته و 
بهره وری ضعیف توصیف شده بود و می نویسد که اکنون این 
شرایط در انگلیس حاکم شده است. نویسنده اکونومیست 
همچنین لیز تراس را به گربه ای تشبیه کرده که در خیابان 
داونینگ)محل دفتر نخست وزیری( زندگی می کرده، اما 

عمال قدرتی نداشته است.

لیز تراس، نخســت وزیر انگلیس 
که تنهــا 6هفته از عمــر دولتش 
می گذشت، به عنوان نامحبوب ترین 
رهبر حزب محافظه کار در تاریخ انگلیس از ســمت 
خود استعفا کرد. او با این استعفا رکورد کوتاه ترین 
دوره نخســت وزیری انگلیس را نیز به نام خود ثبت 
کرد. تراس که یک روز پیش از کناره گیری در برابر 
نمایندگان مجلس با قاطعیت گفته بود عقب نشینی 
نخواهد کرد و به مبارزه ادامه خواهد داد، پنجشنبه، 
در روز بارانی لندن مقابل خبرنگاران ایستاد و خبر 
از کناره گیری خــود از قــدرت داد. او هنگام اعالم 
کناره گیری خود به دوران دشوار اقتصادی و بی ثباتی 
سیاســی در قاره اروپا اشــاره کرد و گفت که تحت 
شرایط کنونی دیگر نمی تواند به وعده هایش عمل 

کند و رشد اقتصادی انگلیس را به پیش ببرد.
تراس در شــرایطی اســتعفا کرده که حزب حاکم 
محافظه کار با بحران اختالفــات داخلی و انگلیس 
با تهدید جدی رکود اقتصادی روبه رو اســت. بنا بر 
گزارش ها، نرخ تــورم در انگلیس بــه 10.1درصد 
رسیده که در 40سال گذشته بی سابقه بوده است. 
نهادهای مدنی و خیریه هشدار می دهند که جمعیت 
فقیر و محتــاج تحت تأثیر گرانی ســوخت و مواد 
غذایی، افزایش یافته اســت. به گزارش بی  بی سی، 
نهادهای مالی دولتــی اعالم کرده انــد که حدود 
8میلیون نفر از انگلیســی ها اکنون برای پرداخت 
هزینه های قبوض بــرق و گاز خود دچار مشــکل 
هستند. عالوه بر مشــکالت داخلی، دولت تراس با 
چالش های مهمی در عرصه سیاست خارجی ازجمله 
جنگ اوکراین و کشمکش با اتحادیه اروپا بر سر نحوه 
اجرای توافق خروج از اتحادیه، موسوم به »برگزیت« 

روبه رو بود.
لیز تراس که با وعده ایجاد تغییرات اساسی و تقویت 
بنیه اقتصادی انگلیس به قدرت رسید، قصد داشت 
با کاهش نرخ مالیات  و افزایش رشد اقتصادی دوران 
خوش پسابرگزیت را رقم بزند اما زمانی که کواسی 
کوارتنگ، وزیر دارایی اش برنامــه اقتصادی دولت 
جدید را ارائه کرد همه  چیز وارونه شــد. کوارتنگ 
در چارچوب این برنامه از کاهش مالیات ها به میزان 
4۵میلیارد پوند و همچنین پرداخــت یارانه برای 
انرژی با هدف کمک به خانوارهــا خبر داد؛ اقدامی 
که باعث شد هزینه های اســتقراض دولت افزایش 
یابد. طرح اقتصادی دولــت، به ویژه موضوع کاهش 
بی ســابقه مالیات، بازارها را به وحشــت انداخت و 
ارزش پوند به شدت ســقوط کرد. با تشدید بحران، 
کوارتنگ از مقامش برکنار شــد و لیز تراس سعی 
کرد با عقب نشینی از طرح کاهش مالیات بر درآمد 
ثروتمندان و انتصاب جرمی هانت، رقیب سیاســی 
پیشــین خود به جای کوارتنگ، بازارها را آرام کند. 
هانت نیز تقریبا همه سیاست های کوارتنگ را لغو 

یا معکوس کرد تا از تبعات منفی آنها بکاهد اما این 
برگشت به عقب نتوانست به اقتصاد آشفته انگلیس و 

تغییر فضای منفی علیه تراس کمک کند.
این روزها انگلیس شاهد بزرگ ترین بحران اقتصادی 
خود از زمان اجرای برگزیت است و همین محبوبیت 
سیاســی تراس را به طور بی ســابقه ای کاهش داد. 
نمایندگان حزب محافظه کار نیز با شــورش علیه 
رهبر حزب از او خواستند تا هرچه سریع تر از مقام 
خود استعفا کند؛ فشاری که سرانجام لیز تراس در 

برابر آن تسلیم شد.

در انگلیس چه خبر است؟
تراس چهارمین نخســت وزیری اســت که از زمان 
همه پرسی برگزیت در ســال2016، از سمت خود 
اســتعفا می کند. به عبارت دیگر، جانشــین او که 
طی روزهای آینده مشــخص خواهد شد، پنجمین 
نخست وزیر انگلیس طی 6سالی است که از خروج 

این کشور از اتحادیه اروپا می گذرد.
برخی تحلیلگران آشفتگی این روزهای لندن را به 
دوقطبی شدن فضای سیاســی، ترویج پوپولیسم، 
نظام سیاسی معیوب، رهبری ضعیف و ترجیح منافع 
حزبی بر منافع کشور نسبت می دهند. اما همه  چیز 
به اشتباه محاســباتی دیوید کامرون، نخست وزیر 
وقت انگلیس، در سال2016 بازمی گردد؛ زمانی که 
همه پرســی برگزیت را برای خروج از اتحادیه اروپا 
برگزار کرد. کامرون در آن زمــان امیدوار بود که با 
رأی منفی مردم به برگزیــت، جنگ داخلی حزب 
محافظه کار بر سر رابطه لندن و بروکسل هم به پایان 
برســد و این حزب در قدرت بماند. اما این خطای 
محاســباتی ابعاد تاریخی پیدا کرد. مردم انگلیس، 
گرچه با اختالف انــدک، به خروج کشورشــان از 

اتحادیه اروپا رأی دادند.
نتیجه همه پرسی نه تنها شکاف های سیاسی داخلی 
انگلیس را عیان کرد، بلکه سیاســت های خارجی، 

اقتصادی و تجاری این کشور را نیز دستخوش تغییر 
کرد. اغلب ناظران سیاســی و اقتصادی پیش بینی 
کردند که خروج از اتحادیه اروپا مردم این جزیره را 
فقیرتر و به لحاظ سیاسی منزوی خواهد کرد. با رأی 
آوردن برگزیت، کامرون هــم از قدرت کناره گیری 
کرد و نخســت وزیری به ترزا می رسید. چندی بعد 
اما مشخص شــد که ترزا می هم برای گسست چند 
دهه رابطه اقتصادی و حقوقی لندن - بروکسل، هیچ 
برنامه عملگرایانه و واقعی ندارد. همین باعث شــد 
هرج و مرج سیاسی انگلیس را فرا بگیرد. خانم می نیز 
بار دیگر با مرتکب شدن یک اشتباه محاسباتی در 
سال2017 خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام 
شــد. تصور او این بود که حزب حاکم محافظه کار 
کرسی های بیشــتری را در مجلس به دست خواهد 
آورد و همیــن به پیشــبرد برنامه هــای اقتصادی 
دولت در شــرایط ســخت برگزیت کمک خواهد 
کرد. انتخابات اما به از دســت رفتن اکثریت حزب 

محافظه کار در مجلس عوام منجر شد.
ترزا می بارها تالش کرد که توافق برگزیت با اتحادیه 
اروپــا را از کانال مجلــس پیش ببرد اما هــر بار با 
کارشکنی جناح ضد اروپایی حزب خود که جدایی 
بی کم و کاســت از اتحادیه اروپــا را دنبال می کرد، 
روبه رو شــد. درنهایت بحران برگزیــت دولت ترزا 
می را نیز مانند سلف خود سرنگون کرد. پس از آن 
بود که حزب محافظه کار به سراغ بوریس جانسون 
رفت. او در انتخابات درون حزبی در ســال2019 با 
کسب اکثریت آرا، به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر 
انتخاب شــد. جانسون یک ســال بعد روند خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا را کامل کرد. شــواهد اولیه 
حاکی از آن بود که دولت او پایدار خواهد ماند اما با 
وقوع همه گیری کرونا، جانسون با وجود هشدارهای 
جامعه پزشکی این بیماری را کم اهمیت جلوه داد تا 
اینکه خود با مبتال شدن به کووید-19 در بیمارستان 
بستری شــد. در شــرایطی که برای جلوگیری از 

گســترش بیماری قوانین فاصله گذاری اجتماعی 
اعالم شده بود، اعضای دولت جانسون ضیافت هایي را 
برگزار  کردند. با افشای خبر حضور جانسون حداقل 
در 2 ضیافت، او مجبور بــه عذرخواهی و پرداخت 
جریمه شد. اما عذرخواهی فایده اي نداشت و همین 

رسوایی به معنی پایان کار جانسون بود.
جانســون اســتعفا کرد و لیز تراس در ســپتامبر 
سال جاری جایگزین او شــد. تراس وعده روزهای 
خوب پســا برگزیــت داد؛ وعده ای کــه هیچ گاه 
محقق نشــد. وب ســایت خبری -تحلیلــی رادیو 
NPR به نقل از پاتریک دانلیوی اســتاد بازنشسته 
علوم سیاســی دانشــکده اقتصاد لندن، نوشــته 
اســت: »آنچه باعث وخیم تر شدن شــرایط شده، 
نقص های جدی نظام سیاســی انگلیــس و نحوه 
انتخاب رهبر حزب محافظه کار است. نخست وزیر 
بدون دخالت نمایندگان مجلــس، وزرا را انتخاب 
می کند. انتخاب یک فردکم تجربــه به عنوان وزیر 
دارایی اشتباه اساسی تراس بود. نحوه انتخاب رهبر 
حزب محافظــه کار، که در جایگاه نخســت وزیری 
قرار می گیرد هم دچار اشکال اســت. او نه توسط 
نمایندگان مجلس که توســط همه اعضای حزب 
انتخاب می شــود؛ افرادی که اغلب سفیدپوست، 
مســن و محافظه کارتر از بقیــه جمعیت انگلیس 

هستند.« 

جانشین احتمالی تراس کیست؟
با کناره گیری لیز تراس، اکنون پرسش کلیدی این 
است که نخست وزیر بعدی انگلیس چه کسی خواهد 
بود؟ ریشی ســوناک، وزیر دارایی در دولت بوریس 
جانسون و رقیب اصلی لیز تراس در انتخابات اخیر 
حزب محافظه کار، بیشترین شانس را برای ورود به 
دفتر نخست وزیری دارد. او 42ســاله و هندی تبار 

است.
بوریس جانســون نیز ازجمله گزینه هایی است که 
نامش به عنوان جانشــین تراس مطرح شده است. 
جانسون که روزگاری خبرنگار بوده، در سال2008 
پست شهرداری لندن را در دســت گرفت و نامش 
به عنوان یک سیاستمدار در انگلیس مطرح شد. او که 
در سال2019 با پیروزی قاطع توانست نخست وزیر 
شود با شورش اعضای حزب محافظه کار و استعفای 
جمعی وزیران کابینــه مجبور بــه کناره گیری از 
قدرت شد. رویترز گزارش داده، نظرسنجی ها نشان 
می دهد طیف وسیعی از محافظه کاران اکنون ترجیح 
می دهند جانسون به قدرت باز گردد، اما از نظر آرا، 

فعال سوناک شانس اول است.
عالوه بر سوناک و جانسون، پنی موردانت وزیر دفاع 
سابق، نیز شانس زیادی برای پیروزی در این رقابت 
دارد. از او به عنوان یکی از محبوب ترین سیاستمداران 

در میان محافظه کاران نام می برند.

دولت  های مستعجل لندن 
پست نخست وزیری انگلیس طی 6سال، ۵بار دست به دست شده است

اعتصاب سراسری در کرانه باختری در پی شهادت جوان فلسطینی
تیراندازی نیروهــای نظامی رژیم صهیونیســتی به 
عدی التمیمی، جوان 21ساله فلسطینی و شهادت او 
با واکنش های گسترده در کرانه باختری روبه رو شده 
است. فلسطینی ها در رام اهلل دست به اعتصاب عمومی زده اند و گروه های 
مختلف روز پنجشنبه گذشته را به احترام و یاد التمیمی عزای عمومی 
اعالم کردند. الجزیره گزارش داده اســت که در پی اعتصاب عمومی، 
مغازه ها و مدارس در بیت المقدس شرقی و چندین شهر در سراسر کرانه 
باختری تعطیل شــدند. همچنین به گزارش خبرگزاری آناتولی، اکثر 
مغازه داران در کرانه باختری مغازه های خود را تعطیل کردند و برخی 
از استادان و کارمندان دانشگاه ها، وزارتخانه و ادارات دیگر نیز به جمع 
اعتصاب کنندگان پیوسته اند. جنبش فتح پیش تر اعالم کرده بود که در 
عزای التمیمی و محکومیت جنایات اسرائیل اشغالگر علیه فلسطینیان، 

اعتصاب عمومی را دنبال خواهد کرد.
عدی التمیمی 2هفته پیش پس از عملیــات موفق خود در هدف قرار 
دادن یک سرباز اسرائیلی در پست ایســت و بازرسی در قدس شرقی، 
توانسته بود از دست نظامیان صهیونیستی بگریزد. او شامگاه چهارشنبه 
قصد داشــت دومین عملیات خــود را انجام دهد که هــدف نظامیان 
صهیونیست قرار گرفت. این نیروها پس از تیراندازی به التمیمی اجازه 
ندادند آمبوالنس وارد این منطقه شود و در نتیجه خونریزی شدید، او به 
شهادت رسید. رسانه های عبری ازجمله روزنامه جروزالم پست، گزارش 

دادند که التمیمی در عملیات دوم خود درحالی که یک نگهبان اسرائیلی 
را در ورودی شهرک معاله آدومیم زخمی کرد، خودش نیز هدف گلوله 
نظامیان قرار گرفت. تصاویر یک دوربین مداربســته، التمیمی را نشان 
می دهد که روی زمین افتاده و در حال تیراندازی به ســمت نگهبانان 
اسرائیلی اســت. در جریان عملیات قبلی، در پســت ایست و بازرسی 
نظامیان رژیم صهیونیستی در ورودی اردوگاه آوارگان شعفاط از فاصله 
نزدیک تیراندازی کردند و یک ســرباز اسرائیلی را کشتند. 2سرباز هم 

زخمی شدند که یکی از آنها روز بعد جان داد.
موفقیت التمیمی در مخفی شدن به مدت 11روز و سپس انجام عملیات 
دوم او را به چهره ای محبوب در میان فلسطینی ها تبدیل کرد. جوانان 

فلســطینی در این مدت در اردوگاه شعفاط، برای حفظ جان التمیمی 
و گمراه کردن نیروهــای امنیتی رژیم صهیونیســتی، موهای خود را 
تراشیدند تا شبیه او شــوند. در ســاعات اولیه روز پنجشنبه، مبارزان 
فلسطینی به تالفی شهادت عدی التمیمی، 4حمله جداگانه به مواضع 
ارتش اسرائیل در نابلس و جنین انجام دادند. همچنین پایگاه خبری معا 
فلسطین گزارش داد که فلسطینیان در ورودی شهر بیت لحم تظاهرات 
گســترده ای در محکومیت شــهادت عدی التمیمی برگزار کردند. در 
روســتای نبی صالح در نزدیکی رام اهلل واقع در مرکز کرانه باختری نیز 
مردم دست به تجمع اعتراضی زدند که با یورش نظامیان صهیونیست 
مواجه شــد. در مقابل در تل آویو، »یائیر الپید«، نخست وزیر اسرائیل 
از نیروهای امنیتی این رژیم به دلیــل »ازبین بردن« التمیمی تمجید 
کرد و بنی گانتز، وزیر جنگ اســرائیل نیز از نگهبانان امنیتی شهرک 

صهیونیست نشین محل عملیات التمیمی تمجید کرد.
التمیمی اهــل اردوگاه آوارگان شــعافات بود که بیــش از 100هزار 
فلسطینی در آن زندگی می کنند و برای آنها کارت شناسایی اسرائیلی 
صادر شده است. به گفته وزارت بهداشت فلسطین، از ابتدای سال جاری 
تاکنون 174فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیده اند.

افزایش مبارزه مسلحانه گروه های مقاومت فلسطین به ویژه در 2شهر 
نابلس و جنین بیش از پیش سران رژیم صهیونیستی را نگران کرده و به 

چالش بزرگی برای تل آویو تبدیل شده است.

گزارش 2

گزارش 1

چرا آتش بس یمن تمدید نشد؟ 
دست برتر نیروهای نظامی انصاراهلل در جنگ یمن باعث شده 

این گروه در مذاکرات به دنبال خواسته های حداکثری باشد

از حدود 3 هفته گذشــته تا کنون، یمن به صورت رسمی در 
وضعیت جنگی قرار دارد. آتش بس 6 ماهه این کشور که از 
2آوریل تا 2اکتبر امسال برقرار شده بود، برای چهارمین بار 
تمدید نشد. این آتش بس هر 2 ماه با توافق انصاراهلل و دولت 
صنعا از یک طرف و دولت مســتعفی یمــن تحت حمایت 
عربستان از سوی دیگر تمدید می شــد، اما انصاراهلل این بار 

اعالم کرده که تمایلی برای تمدید دوباره آتش بس ندارد.
مقام های انصاراهلل البته از مدت ها قبل از پایان سومین دور 
آتش بس نسبت به تمدید آن ابراز بدبینی کرده و تأکید کرده 
بودند که شرایط مورد نظرشــان در آتش بس سازمان ملل 
برآورده نشده است. تیم لندرکینگ، نماینده آمریکا در امور 
یمن، علت عدم  تمدید آتش بس را »خواسته های حداکثری 

و غیرممکن« انصاراهلل می داند.

کدام خواسته ها؟
آتش بس یمن در فروردین ماه امسال، زمانی برقرار شد که 
2هفته قبل از آن نیروهای انصاراهلل، یکی از تاسیسات شرکت 
نفت آرامکو در جنوب عربستان ســعودی را هدف حمالت 
خود قرار داده بودند. در آن زمان خبرگزاری سعودی پرس، 
با تأیید حمله به آرامکو، اضافه کرد که ارتش یمن همچنین 
به یک نیروگاه آب شیرین کن در الشــقیق حمله کرده اند. 
کمتر از یک هفته پس از آن حمالت، یک تاسیســات نفتی 
در شهر جده مورد حمله نیروهای انصاراهلل قرار گرفت و در 
پی آن عرضه نفت عربستان با چالش روبه رو شد. پس از این 
حمالت، اگرچه شــورای امنیت در نیویورک به درخواست 
عربستان تشکیل جلسه داد و این حمالت را محکوم کرد، اما 
در مسقط، پایتخت عمان »هانس گراندبرگ«، نماینده ویژه 
ســازمان ملل در امور یمن، به دنبال جلب توجه انصاراهلل و 

ارتش مستقر در صنعا برای پذیرش آتش بود. 

این آتش بس ســرانجام از نیمه فروردین ماه با اعالم پیش 
شــرط هایی از ســوی انصاراهلل و نیروهای مــورد حمایت 
عربستان مورد توافق قرار گرفت. ازجمله این پیش شرط ها، 
رفع محاصره بنادر یمن از سوی ائتالف نظامی سعودی و آغاز 
به کار فرودگاه بین المللی صنعا برای انتقال مسافران از یمن 
به دیگر مقاصد ازجمله عمان، پایتخت اردن با اهداف پزشکی 

و درمانی بود.
اما با وجود توقــف حمالت نیروهای انصــاراهلل از آن زمان، 
طی 6ماهی که آتش بس برقــرار بود، منابــع یمنی بارها 
از نقض آتش بس از ســوی ائتالف ســعودی خبر داده اند. 
خبرگزاری های رسمی یمن ازجمله المسیره، نقض روزانه 
آتش بس از سوی ائتالف نظامی سعودی را به صورت متناوب 

در این 6 ماه اعالم کردند.
رفع محاصره یمن خواســته دیگری بود کــه در این مدت 
به صورت حداقلی انجام شد. حتی نفتکش هایی که با مجوز 
سازمان ملل عازم یمن بودند، در دوره آتش بس چندین بار 
از سوی نیروهای ائتالف سعودی توقیف شدند. ازجمله در 
مردادماه و در همان ابتدای آغاز ســومین دوره آتش بس، 
عصام المتوکل، سخنگوی رســمی شرکت نفت یمن گفت 
که نیروهای ائتالف سعودی یک کشتی با بیش از 28 هزار 
تن بار را که به مقصد بندرالحدیده حرکت می کرد، با وجود 
انجام همه بازرسی های الزم و حتی مجوزها از سازمان ملل 

توقیف کردند.
در این شرایط بود که نیروهای انصاراهلل در شهریورماه امسال 
با هشدار نســبت به نقض مکرر آتش بس از سوی نظامیان 
سعودی، درخواســت های خود برای تمدید چهارمین دور 
آتش بس را اعالم کردند. شورای عالی سیاسی یمن در صنعا 
در نشستی به ریاست مهدی المشــاط، از رهبران انصاراهلل 
اعالم کرد کــه هرگونه تمدید آتش بس مشــروط به اقدام 
ائتالف سعودی در بازگشــایی جاده ها، فرودگاه ها و بنادر و 
همچنین پرداخت حقوق همه کارکنان دولت اســت اما تا 
آخرین روز آتش بس خبری از رفع محاصره و بازگشــایی 

جاده ها و فرودگاه های یمن به صورت کامل نبود.

دست برتر انصاراهلل
نیروهای ارتش یمن در صنعا همزمان با آتش بس، حداقل 
4مرحله رژه نظامی به همراه نمایش ادوات جنگی، بالگرد و 
موشک های بالستیک برگزار کردند تا نشان دهند که برای 

مرحله پس از آتش بس، آمادگی الزم را خواهند داشت.
روزنامه العربی الجدید با اشــاره به درخواست های انصاراهلل، 
مطرح کردن چنین درخواست هایی را نشان دهنده درجه ای 
از آمادگــی نظامی و اعتماد به نفس ایــن گروه برای جنگ 
دوباره می دانــد. انعطاف ناپذیری انصــاراهلل در گفت وگوها 
نشــان دهنده اتکای آنها به توانایی نظامی درصورت شروع 

مجدد جنگ است.
العربی الجدید همچنین وضعیت دولت مورد حمایت ریاض 
را با وجود شناســایی بین المللی اما از هم پاشیده و به شدت 
شکننده می داند و می نویسد: »شــکنندگی دولت یمن در 
طول 7 سال جنگ اخیر عمیق تر شده و درخواستش برای 
تمدید آتش بس، ضعف نظامی آنها را آشکار کرده است.« به 
نوشــته این روزنامه، حتی تغییر رهبری در دولت مستعفی 
یمن از منصورهادی به رشاد العلیمی نیز نتوانسته به تقویت 
قدرت آنها منجر شود. در مقابل انصاراهلل با هشدارهای متعدد 
خود، امارات و عربســتان را نســبت به بمباران اهداف شان 
درصورت ادامه جنگ تهدید می کند. به نوشته العربی الجدید، 
این تهدیدها بسیار واقعی اند و کم اهمیت جلوه دادن قدرت 
نظامی انصاراهلل، یک اشتباه محاسباتی خواهد بود. گزارش 
با این نتیجه گیری به پایان می رســد که فشــار بر انصاراهلل 
بی فایده اســت، زیرا این گروه توســط بازیگران بین المللی 

تضعیف نخواهد شد.

جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

در یک جهان چندقطبی زندگی می کنیم 
و دیگر زمان هژمونی و سلطه گری آمریکا 
بــه ســر آمــده اســت. اکنــون کشــورهای 
عربی از طریق انرژی و منابع دیگر، نقش 
ژئوپلیتیک خود را ایفا می کنند. اروپا هم 
دیگــر تصمیم گیرنــده در جهــان نیســت 
و پس از شــروع جنگ اوکراین احســاس 

ترس می کند.)العربیه(

جو بایدن
رئیس جمهور آمریکا

مــن نگرانــم؛ اگــر جمهوریخواهــان در 
انتخابــات نوامبــر۲۰۲۲ پیــروز شــوند، 
شــاید کمک هــای نظامــی بــه اوکراین 
دیگــر در کنگــره تصویــب نشــود. ایــن 
افراد اگر سر کار بیایند، دیگر به بسته 
کمک هــای نظامــی بــه اوکرایــن رأی 
نمی دهنــد. ایــن کمک هــا فقــط بــرای 
اوکراین نیست، برای شــرق اروپا و ناتو 
هــم هســت. ایــن مســئله پیامدهــای 

جدی در پی دارد.)سی ان ان(

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه

هم اکنون، مذاکرات با دولت آمریکا در 
یک مسیر مثبت است اما آمریکا تنها 
راه برای ما نیست. اگر الزم باشد همان 
مســیری را که برای تهیه سیســتم های 
دفاع موشکی اس-۴۰۰ دنبال کردیم، 
درباره جایگزینــی جنگنده های اف-۱۶ 
هم دنبال می کنیم. ما جایگزین داریم.

)خبرگزاری اسپوتنیک( 

عمران خان از فعالیت های 
سیاسی محروم شد

۵روز پس از آنکه نمایندگان حزب تحریک انصاف 
پاکســتان به رهبــری عمران خان، نخســت وزیر 
سابق، توانستد ۵کرسی از 8کرسی انتخابات میان 
دوره ای مجلس نمایندگان پاکستان را کسب کنند، 
کمیسیون انتخابات پاکســتان به اتفاق آرا، عمران 
خان را به دلیل اعالم نکــردن جزئیات هدایایی که 
در دوران نخســت وزیری خود دریافت کرده بود، از 
فعالیت سیاسی محروم کرد. آناتولی در این ارتباط 
گزارش داده که تصمیم مذکور ممکن است عمران 
خان را مورد پیگرد کیفری قرار دهد. این شــکایت 
از ســوی دولت ائتالفی پاکســتان در ماه آگوست 
علیه عمران خان مطرح شده بود. بر اساس قوانین 
پاکستان، نخســت وزیر، وزرا، سیاسیون و مقامات 
ارشــد دولتی موظفند هدایایی را که از دولتمردان 
خارجــی دریافت می کننــد، به اداره موســوم به 

»توشه خانه« گزارش دهند. در شکایت 
علیه عمــران  خان ادعا شــده بود که 
او ۵2هدیــه دریافت کرده و بیشــتر 

آنها را فروخته است. براساس 
گزارش دولت فعلی پاکستان، 

هدایایی کــه عمران خان 
از آگوســت2018 تــا 
دســامبر2021 دریافت 
کرده بالغ بــر 641هزار 

دالر است. 
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گرینویچ

بیابان زدايی در 7ساعت

 

اســتفاده از فناوری برای نجات زمين، در ســال های 
اخير یکی از راه حل های تضمين شده از سوی بسياری 
خوانده و گفته می شود اگر فناوری نباشد، محيط زیست 
هم اميدی به نجــات نخواهد داشــت. در این زمينه، 
شرکت های اســتارت آپی زیادی هستند که ادعاهای 
عجيب و غریبی دارند. یک شــرکت نروژی، ادعایی را 
مطرح کرده که، اگر شدنی باشد، می تواند انقالبی در 
کره زمين ایجاد کند. این شرکت با نام »کنترل صحرا« 
در زمينه بيابان زدایی فعاليت می کند و مدعی است که 
با اسپری یک مایع به شن ها، می تواند شن را به خاک 
حاصلخيز تبدیل کند. نکته جالب این اســت که این 
شــرکت،  ادعا می کند این ابتکارش که بر پایه فناوری 
نانو اســت و در عرض تنها 7ساعت به نتيجه می رسد. 
فناوری آنها که »خاک  نانوی مایع« ناميده می شــود 
حدود 20سال پيش توسط یک دانشمند  نروژی کشف 

شده و حاال قرار است به صورت گسترده استفاده شود.

طاعون، همچنان با ماست 

مردها بهتر رژيم می گیرند
 

تصور غالب این است که زنان در رژیم گرفتن عملکرد بهتری 
دارند و با جدیت بيشــتری در رعایت دستورهای غذایی، به 
نتيجه می رسند. اما یک تحقيق علمی، این کليشه را به چالش 
کشيده و نشــان داده که مردان، بهتر از زنان رژیم می گيرند. 
در واقع،  براساس این تحقيق که توسط محققان استراليایی 
انجام شــده، مردان خيلی بهتر از زنان رژیم می گيرند. این 
محققان گفته اند که در شرایط ویژه که از بيماران درخواست 
شــده رژیم غذایی بگيرند، زنان عملکرد بهتری داشته اند اما 
در رژیم های ســنتی معمولی، مردان بيشتر از زنان وزن کم 
کرده اند. این تحقيق نتوانسته چنين تفاوتی را توجيه کند. در 
مقاله ای که این محققان در یک ژورنال علمی مربوط به چاقی 
منتشر کرده اند، آمده که آنها نتوانسته اند مکانيسم مشخصی 
را برای توجيه یافته های خود کشف کنند. با این حال محققان 
گفته اند که مردان معموال کمتــر از زنان رژیم می گيرند و به 
همين خاطر، آنهایی که این کار را می کنند، قاطعيت و پشتکار 
بيشتری دارند و همين آمار را به نفع مردان باال می برد. و البته 
به این نکته هم اشاره شده که مردان، تا وقتی که پزشکان به 
آنها نگویند اضافه وزن سالمتشــان را به خطر انداخته رژیم 
نمی گيرند و برای هميــن،  وقتی رژیم می گيرند حســابی 

همه  چيز را رعایت می کنند.

رقابت عجیب برادران کانادايی
 

نفرت 2 بــرادر کانادایــی از هم که دهه ها بــا هم صحبت 
نمی کردند، حاال نه تنها وارد بعد جدیدی شــده که شهرتی 
جهانی هم برای آنها به همراه آورده اســت. بيل اســتيل، 
شهردار یک شهر خيلی کوچک در کانادا که زیر 20هزار نفر 
جمعيت دارد، برای اینکه دوباره شــهردار شهر شود، هيچ 
رقيبی نداشــت، تا اینکه برادرش چارلز، در آخرین لحظه 
ثبت نام کرد و حاال خصومت قدیمی آنها، در عرصه ای جدید 
توجه ها را جلب کرده است. این دو برادر در مناظره انتخاباتی 
رودرروی هم قرار گرفتند و ضمن اینکه همدیگر را به چالش 
کشــيدند، برای نخستين بار بعد از 30ســال با هم صحبت 
کردند. چارلز که برادر شهردارش را به چالش کشيده، گفته 
که این کارش مصداق دمکراسی است. او گفته که برادرش، 
پشتيبان قشر پولدار شــهر اســت و می خواهد با رفتن به 
شهرداری، یاور محرومان باشــد. این رقابت خانوادگی، در 
رسانه های بزرگ دنيا بازتاب داشته و شهر کالبورن را حسابی 

مشهور کرده است.

از بد روزگار ، خوش رنگ و خوش فرم و بازار پسند نشدند و حاال اسم شان شده زير درختی ...سیب های زيردرختی باغ های ارومیه    عكس: علی ارسالنی اول آخر

تقویم
شنبه

 هیچکاک ایران
خاچيکيان روزگاری مهم ترین کارگردان سينمای ایران بود. 
کارگردانی که تاریخ سينمای ایران، بسيار مدیونش بود و در 
ارتقای تکنيکی و زیبایی شناسی این سينما، سهم بسزایی 
داشت. او نخستين کسی بود که نقش تدوین را درک کرد و 
از این تمهيد برای ایجاد ریتم، تعليق، فضا و تصحيح بازی 
بازیگران بهره گرفت. نورپردازی ســينمایی، ميزانســن و 
دکوپاژ، طراحی صحنه و اســتفاده دراماتيک از صدا، برای 
نخســتين بار در ایران توســط خاچيکيان تجربه شد. به 
همين دليل در دهه های 1330 و 1340 فيلم هایش صاحب 
تشخص بود و با انبوه محصوالت وطنی که صرفا نوعی تئاتر 
روحوضی مصور بودند، قابل قياس نبود. در طالیی ترین دوره 
فعاليت ساموئل خاچيکيان - نيمه دوم دهه30 و نيمه اول 
دهه40 - نامش به معنای موفقيت بود. او، پياپی فيلم هایی 
رکوردشکن می ساخت که هر چند - همچون اکثر فيلم های 
ایرانی آن دوران - با واکنش های چندان گرمی از ســوی 
منتقدان روبه رو نمی شدند، اما هربار مخاطبان پرشماری 
را جــذب می کردند تا نشــان دهنده تازگی ســبک بيان 

خاچيکيان در سطح سينمای ایران باشند.
در یکی از پربارترین دوره های فعاليت تجاری یک فيلمساز 
در تاریخ ســينمای ایران، در فاصله یک دهه )از 1333 تا 
1343( 4 فيلم به کارگردانــی خاچيکيان در صدر جدول 
پرفروش ترین فيلم های سال نمایش شــان قرار گرفتند و 
یک فيلم دیگر از ســاخته های او - ضربت )1343( - یکی 
از 3 فيلم پرفروش سال شــد؛ 6فيلم پرفروش در 11سال. 
همين موفقيت کم نظير باعث شد تا از خاچيکيان به عنوان 
آغازگر یکی از چرخه های سينمایی ایران نام ببرند؛ چرخه 
فيلم های جنایی در اوایل دهه40. ساموئل خاچيکيان در 
طول 4دهه فعاليت مستمر در سينما، بيش از 40فيلم در 
گونه های مختلف ساخت؛ از ملودرام و درام ورزشی تا فيلم 
جنگی. اما عالقه مندان جدی ســينمای ایران او را با آثار 

جنایی اش به یاد می آورند.
با تغيير شــرایط ســينمای ایران، خاچيکيان به فيلمساز 
سرگشته ای بدل شد که بخت خود را در گونه های مختلفی 
امتحان کرد اما کمتر به نتيجه مناسبی رسيد. در دهه50، 
او چند باری ســعی در زنده کردن حال وهوای موفق ترین 
فيلم هایش داشــت اما آن آثار هم به فروش باالیی دست 
نيافتند. عالوه بر آن ســهم خاچيکيان انکار شــد و به قدر 
کفایت، توجهی دریافت نکرد. او غریب بود و در تمام دوران 
فيلمســازی اش غریب ماند و هرگز با نگاهــی بی طرفانه و 
منصفانه داوری نشــد. او در آخرین ساخته هایش، مردی 
در آینه)1371( و بلوف)1373( سعی کرد به حال وهوای 
آثار جنایی اش نزدیک شــود. هر چند هيچ کدام از این دو 
فيلم به آثار موفقی تبدیل نشــدند، امــا لحظاتی از بلوف 
یادآور توانایی های تکنيکی همان کارگردانی بود که 3 دهه 
قبل، جلوتر از شرایط روز ســينمای ایران حرکت می کرد. 
با وجود این، ناکامی تجاری ایــن دو فيلم، نقطه پایانی بود 
بر فعاليت های ســاموئل خاچيکيان در مقام کارگردان. در 
نهایت، ســاموئل خاچيکيان درحالی که در حال ســاخت 
فيلم جدیدی به نام »شــک« بود، در روز 30مهر1380 از 

دنيا رفت.

جهان نما

حافظ

دل ما به دور رويت ز چمن َفراغ دارد

که چو سرو پايبند است و چو الله داغ دارد

همه گيری طاعون در 700 ســال پيش، چنان اثر 
عميقی بر حيات انسان گذاشــته که ردپای آن، 

همچنان در ساختار بدن ما انسان ها قرار دارد.
طاعون، که به آن مرگ ســياه گفتــه می شــد و به گفته خيلی ها 
بزرگ ترین بالیی است که بر سر انســان ها آمده، در قرن چهاردهم 
ميالدی، تقریبا نيمی از جمعيت قاره اروپا را از بين برد. بشر تا آستانه 
نابودی پيش رفت و درنهایت، به لطف جهش های ژنتيک توانست 
از این نيروی مهلک و ویرانگر نجات پيــدا کند. اما همين تغييرات 
ژنتيک، حاال به تهدیدی عليه ســالمتی انســان ها تبدیل شده و 
سيستم ایمنی انسان را به چالش می کشد و منشا برخی بيماری های 

خودایمنی است.
مرگ سياه که یکی از سياه ترین، هولناک ترین و مرگبارترین لحظات 
تاریخ بشر را رقم زده، در چندین سال، حدود 200ميليون نفر قربانی 

گرفت.
اثر آن بر حيات انســان، چنــان هولناک بود که محققان ســال ها 
می گفتند باعث شده تا جهش ژنتيک در بدن انسان ایجاد شود. و حاال 

دانشمندان با بررسی استخوان های قدیمی مربوط به دوران قبل و 
حين و بعد از طاعون در انگليس و دانمارک،  این نظریه را به صورت 

فيزیکی هم ثابت کرده اند.
براساس یافته های جدید، یک جهش در ژن مشخص شناسایی شده 
است. بر این اساس،  اگر شما در آن دوران در اروپا زندگی می کردید، و 
جهش مناسب و درست در ژن هایتان شکل می گرفت، شانس اینکه 

از طاعون نجات پيدا کنيد، 40درصد افزایش می یافت.
این ژن، به 2 شکل در بدن شکل می گرفت، یکی به شدت کارا بود و 
دیگری کارایی چندانی نداشت. اگر کسی اینقدر خوش شانس بود 
که از پدر و مادرش، ژن های کارآمد را به صورت همزمان به ارث ببرد، 
 شانس زنده ماندنش به شدت افزایش پيدا می کرد. انتقال این ژن ها 
در 2 تا 3 نسل، سرانجام به انســان کمک کرد تا بر طاعون یا همان 
مرگ سياه غلبه کند. دانشمندانی که روی این مسئله تحقيق کرده اند 
می گویند این بزرگ ترین رویداد انتخابی در ژن های بشر تا به امروز 
است. این جهش ها، حتی امروز هم به شدت بيشتر از دوران قبل از 
طاعون روی می دهد. و البته مشکل همين جاست؛ این جهش ها، به 

انواع بيماری خودایمنی ازجمله بيماری »کرون« )یک نوع بيماری 
التهابی روده( دامن می زنند. و این یعنی، چيزی که 700سال پيش، 
اجداد ما را زنده نگه داشــته، امروز می تواند سالمت و حيات ما را به 
خطر بيندازد. رد جهش های قدیمی در ساختار ژنتيک ما، فقط به این 
دوره محدود نمی شود و برخی جهش ها در ابتدای حيات انسان ها، 
هنوز با ماست و از قضا یکی از آنها هستند که کارایی ما برای مقابله با 

برخی انواع بيماری ها ازجمله کرونا را کاهش داده اند.

نگاه

تغيير، همــواره از نياز آغاز 
می شود و گاهی حتی دليل 
این تغيير، اتفاق ناخوشایند و زشــتی مانند جنگ است. جنگ 
روســيه و اوکراین عالوه براینکه جهان را با بحران آذوقه روبه رو 
کرده، باعث شده تا کشــورهای اروپایی با کمبود سوخت های 
فسيلی روبه رو شــوند. به همين دليل 4کشــور اروپایی، برای 
پاسخ به این کمبود، به ســمت استفاده بيشــتر از انرژی  های 
تجدیدپذیر خيز برداشته اند. پيش بينی این کشورها، دستيابی 
به 82درصد سوخت پاک تا سال 2030ميالدی است. اما هنوز 
تعداد کمی از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا توانســته اند براي 
سوخت های فسيلي جایگزین پيدا کنند؛ هرچند اميدوارند روزی 

به 100درصد استفاده از سوخت های پاک دست یابند.
پرچمدار این حرکت، کشــور پرتغال اســت. این کشور در ماه 
آوریل2022) اردیبهشــت1401( اعالم کرد در حال تســریع 
انتقال انرژی مصرفی خود از ســوخت فســيلی به انرژی  های 
تجدیدپذیر تا 80درصد تا ســال2026 ميالدی اســت؛ یعنی 
4سال زودتر از برنامه ریزی نهایی 3کشــور دیگر. این کشور در 
حال حاضر 60درصد از انرژی برق مصرفی خود را از منابع پاک 
تامين می کند. پرتغال البته کمتر از سایر کشورهای اروپایی به 
گاز روسيه وابسته بوده و بيشتر به نيجریه و ایاالت متحده متکی 
است. این کشور آخرین نيروگاه زغالی خود را نيز در سال2021 
ميالدی تعطيل کرده اســت. بزرگ ترین شرکت برق این کشور 
یعنی ایبریا EDP، قصد دارد تا پایان دهه ميالدی، 100درصد 
انرژی مصرفي خود را از منابع پاک تامين کند. همه این اتفاقات 
پرتغال را به کشوری که تا سال2030 ميالدی از سوخت فسيلی 

استفاده نمي کند، تبدیل خواهد کرد.
کشور آسياب های بادی و الله ها، یکی دیگر از این 4کشور پيشگام 
است. براساس تحقيقات منتشر شده توسط کارشناس صنعت 
»اوليور وایمن«، دراوایل سال جاری، کشور هلند پيشرو در زمينه 
انتقال انرژی اروپاســت. توليد برق بادی فراساحلی قرار است تا 
پایان دهه ميالدی، با هدف توليد 250گيگاوات برق در دریای 

شمال، تا سال2050 ميالدی، دوبرابر شود تا به این ترتيب برای 
تامين انرژی 230ميليون خانه اروپایی، مورد استفاده قرار گيرد. 
اما هلند با آغاز جنگ اوکراین و روســيه دچار مشکل و مجبور 
شده  برای عبور از این بحران در اوایل ســال جاری ميالدی، از 
زغال سنگ استفاده کند. اگرچه هلند قصد دارد تا سال2030 
ميالدی، 100درصد از انرژی پاک اســتفاده کند، اما همه آن از 
منابع تجدیدپذیــر نخواهد بود. انرژی هــای تجدیدپذیر منابع 
انرژی قابل توليد مانند باد، خورشيد و نيروی پاک شامل منابع 

برقی است که منبع کربنی ندارند؛ مانند انرژی هسته ای. 
در پاسخ به جنگ اوکراین و روسيه، دولت دانمارک- یکی دیگر 
از 4کشور پيشــگام در کاهش مصرف سوخت های فسيلی- در 
تالش و برنامه ریزی برای حذف کامل اســتفاده از گاز طبيعی و 
4برابر کردن توليد انرژی خورشيدی و بادی است. البته ممکن 
است برای مدتی توليد گاز طبيعی افزایش یابد تا به اروپا کمک 
کند که وابستگی به سوخت های فســيلی روسيه را پایان دهد؛ 
اما در بلندمدت هنوز هم به نظر می رســد برای توقف توليد، راه 
درازی در پيش باشد. با افزایش انرژی توليد شده از منابع پاک، 
دانمارک همچنان اميدوار است که به صادرکننده انرژی از منابع 
تجدیدپذیر تبدیل شــود. هدف نهایی کشــور دانمارک، توليد 

100درصد انرژی تجدیدپذیر تا سال2030 ميالدی است.
در ســال2021 ميالدی، پارلمان ملی اتریش، قانون گسترش 
منابع تجدیدپذیر)EAG( را اعالم کرده اســت. هدف کشــور 
موسيقی جهان، اســتفاده 100درصدی از برق حاصل از منابع 
تجدیدپذیر تا سال2030 ميالدی است. در همين راستا، کشور 
اتریش با حدود 260ميليون یورو ســرمایه گذاری، شــاهد یک 
ميليون سقف توليد برق از انرژی خورشيد و افزایش انرژی حاصل 
از منابع آبی و بــادی خواهد بود. اتریــش، کمک های بالعوض 
ویژه ای را برای حمایت از فناوری های پاک با یک ميليارد یورو در 
سال، برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر تا سال2030 ميالدی 
درنظر گرفته است. همه این برنامه ها گرچه فعال در 4کشور آغاز 
شده است، اما با اضافه شدن دیگر کشورهای اروپایی به این طرح، 
می تواند گام مؤثری در حفاظــت از حيات و کاهش آالینده ها و 

گازهای گلخانه ای باشد.

مهتاب خسروشاهی

پاکسازی پرتغالی
آخر مصور

   بحران هشتگ ها    طرح: ماريلنا ناردی/ ايتالیا

بی تعارف و تكلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشكالت و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور 
و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

زندگی کم تحرک یا زندگی در حالت نشسته، 
پدیده حاصــل از زندگی در عصــر اینترنت و 
دنيای مدرن است. اگر در طول روز ساعت های 
زیادی را پشت ميز کار یا روی صندلی خودرو 
هســتيد، باید بدانيد که شــما تنها نيستيد. 
امروزه به لطف فناوری و سبک زندگی مدرن، 
مــردم جهان بيــش از هر زمــان دیگری کم 
تحرک شده اند و ترجيح می دهند به جای مثال 
پياده روی یا ورزش، روی کاناپه یا مبل جلوی 
تلویزیون ولو شــوند. خيلی از افراد هم مایلند 
فعاليت های نشسته داشــته باشند. خيلی ها 
اوقات فراغتشــان هم در حالت نشسته است  
یا سرشان توی گوشــی موبایل بوده یا در لپ 
تاپ  مشغول فيلم دیدن و بازی هستند. خيلی 
از شغل ها هم بيش از پيش افراد را کم تحرک 
می کنند و با نشستن های طوالنی روی صندلی 
انجام می شود. ضمن اینکه پيمودن مسافت ها 
نيز به صورت نشســته در خودروها، اتوبوس ها 
یا قطارها انجام می شــود. برای همين اســت 
که کارشناسان از این نشســتن های طوالنی 
به عنوان بيماری نشستن قرن21 نام می برند. 
گســترش شــبکه های اجتماعی، گسترش 
مشــاغل اینترنتی و همچنين بيماری کرونا 
که موجب دورکاری و در خانه ماندن افراد شد، 
تأثير زیادی در گســترش این سبک زندگی 
داشته است. شاید به ظاهر این سبک زندگی، 
راحت تر به نظر برســد اما تحرک نداشــتن به 
اندازه کافی، با خــودش بيماری های مزمنی 
مثل چاقی، بيماری های قلبی، فشار خون باال، 
کلسترول خون باال، سکته مغزی، دیابت نوع2، 
برخی ســرطان ها، پوکی استخوان و احساس 
افسردگی و اضطراب شدید را به همراه می آورد. 
داشــتن ســبک زندگی کم تحرک همچنين 
می تواند ســبب افزایش خطر مرگ زودرس 
نيز شود. هر چه ميزان کم تحرکی در زندگی 
افزایش یابد، خطر ابتال به بيماری ها نيز بيشتر 
می شود. دوره های طوالنی کم تحرکی می تواند 
سوخت وســاز بدن را کاهــش داده و توانایی 
بدن در کنترل قند خون، تنظيم فشار خون و 
شکستن چربی ها را مختل کند و همچنين بر 

سالمت روان نيز تأثيرگذار است.
راهکار خالصی از زندگی کم تحرک را هم همه 
ما به خوبی می دانيــم، ورزش کردن و گاهی 
پيــاده روی و... که می تواند از شــر بيماری ها 

نجاتمان دهد.

زندگی پدیا

بدون برخاستن
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پیشگیری از طالق 
دشوار نیست

معموال زوجین جــوان با دنیایــی از امید و آرزو 
تشــکیل خانــواده می دهند و حتــی تصور هم 
نمی کنند عشق و محبت های آتشین اول زندگی، 
روزی به نفرت و اختالف های حل نشدنی بینجامد، 
اما چه اتفاقی می افتد که زندگی بعضی از زوجین 

چنین فرجام تلخی پیدا می کند؟ 
پاسخ این سؤال بسیار مهم اســت و اگر به نکاتی 
که در این پاسخ نهفته شده توجه کنیم، می توانیم 
زندگی خود را بر پایه های محکمــی بنا کنیم یا 
نهال زندگی مشترک نوپای خود را از آسیب های 
مختلف دور نگه داریم. زن و شــوهر از همان آغاز 
زندگی مشترک باید توجه داشته باشند، عواملی 
که اختالف را بین آنها به وجود می آورد یا اختالف ها 
را تشدید می کند و منجر به وقوع طالق می شود، 
به مرور زمان شکل می گیرند و چه بسا برخی از آنها 
قبل از عقد ازدواج، وجود داشــته اند. برای مثال، 
جوانی که بدون داشتن شغل و امکانات الزم تصمیم 
به تشکیل خانواده می گیرد، باید بداند که قبل از 
فراهم کردن زیرساخت ها و پی افکنی، تصمیم به 
ساختن بنایی بدون ستون و پایه های محکم، گرفته 
اســت!  او نمی  تواند انتظار دوام و بقای این بنای 
سست را داشته باشــد مگر آنکه قبل از فروپاشی 
ساختار خانواده، موفق شود امکانات الزم را برای 

ادامه زندگی خانوادگی فراهم کند!
یا بســیاری از دختران و پســران جوان در دوره 
آشنایی و تحت تاثیر احساســات تصور می کنند 
طبقه اجتماعی و کفویت زوجین مسئله کم اهمیتی 
است و عشق و عالقه آنها می تواند این تفاوت ها را 
جبران کند. اما در جریان زندگــی و پس از آنکه 
هیجانات دوران آشــنایی فرو می  نشیند، متوجه 
می شــوند نادیده گرفتن این تفاوت ها چندان هم 
ساده نیســت و نمی توان از پیامدهای آن مصون 
ماند. جوانان باید بپذیرند اگر زن و شوهر، کفویت 
نداشته باشــند، در مدت زمان کوتاهی بین آنها 
ناهماهنگی بروز می کند، دامنه مشــاجرات باال 
می گیرد و عاقبت منجر به طالق و جدایی آنها از 

یکدیگر می شود.
اگر زن و شــوهری، بخواهند رشته زناشویی آنها 
گسسته نشود و یک عمر در کنار یکدیگر با آرامش 
زندگی کنند، باید در مراحل مختلف زندگی نکاتی 

را مورد توجه قرار دهند:
 از ازدواج زود هنگام و با عجله خودداری کنید.

 از آمادگــی خود )از هر جهت( بــرای ازدواج و 
تشکیل خانواده اطمینان پیدا کنید.

 بر مبنای عشــق های تند زودگــذر و عجوالنه 
ازدواج نکنید.

 با اولیا و بزرگ ترهای خودتــان در امر ازدواج 
مشورت کنید.

 همســر آینده تان را پیــش از ازدواج، چندبار 
ببینید، مذاکراتی داشــته باشــید، همســرتان 
و خانــواده او را خوب بشناســید و از ازدواج های 
اینترنتی  یا با دیدن عکس طرف مقابل، بپرهیزید.

 با همسرتان باید از نظر سن، تحصیالت، تمکن 
مالی، اعتقادات، خانواده، زیبایی، ســالمت جسم 
و روان و اهداف ازدواج همســان بــوده و کفویت 

داشته باشید.
 هنر همسرداری را پیش از ازدواج بیاموزید.

 هدف اصلی تان از ازدواج، کسب آرامش در کنار 
همسرتان باشد.

 در اداره امور خانواده به »ســبک شــورایی« 
معتقد باشید و مطابق تصمیمات مستبدانه خود 

عمل نکنید.
 هیچ مسئله مبهمی بین شما و همسرتان نباشد 

و از سوء ظن بپرهیزید.
 گذشت داشته باشید و اشــتباهات یکدیگر را 

نادیده بگیرید.
 سعی کنید مســائل زندگی تان را خودتان حل 
کنیــد؛ حتی پــدر و مادرتان را در امــور زندگی 

زناشویی خود دخالت ندهید.
 به بیگانه )اعم از زن و مرد( اجازه ورود به خلوت 

خانه را ندهید.
 در مورد فرزنددارشدن و تجربه پدر و مادرشدن 
تمام شــرایط خانوادگی را درنظر بگیرید و با هم 

تصمیم گیری کنید.
 مقتصد و میانه رو باشید  و از اسراف در تمام امور 

زندگی بپرهیزید؛ به آنچه دارید قانع باشید.
 همیشه به یکدیگر احترام بگذارید و عفت کالم 

داشته باشید.
 از شوخی های مبتذل پرهیز کنید.

 در مجالس و در حضور دیگران، حریم یکدیگر 
را رعایت کنید.

 صفات پســندیده و امتیازات یکدیگر را درنظر 
بگیرید و برجسته کنید و از نقاط ضعف همدیگر 

چشم پوشی کنید.
 در تمام حاالت، خدا را ناظر بر اعمال و نیت های 
خود بدانید و همیشــه به مصالــح جمع خانواده 

بیندیشید.
 وقت خود را طوری تقسیم کنید که در پرداختن 
به امور شغلی و مسائل خانوادگی مرتکب افراط و 

تفریط نشوید.
این نکته را هم درنظر داشته باشید که هیچ وقت 
برای اصالح و ترمیم زندگی دیر نیســت و حتی 
اگر در تشــکیل خانواده مشترک دچار غفلت ها و 
خطاهایی شده اید، می توانید آنها را جبران کنید 
و با کمی گذشت و همفکری و درایت از مشکالت 
عبور کنید. وجود اختالف های جزئی میان زوجین 
طبیعی اســت و تصور نکنید درصورت جدایی از 
همسرتان و شروع زندگی جدید، شرایط رؤیایی 
و بدون مشــکلی را تجربه خواهید کــرد. به قول 
قدیمی  ها قبل از شــروع زندگی چشمانتان را باز 
نگه دارید و بعد از شروع زندگی چشم های تان را 
روی کاستی های طرف مقابلتان ببندید. بپذیرید 
شما هم گل بی خار نیستید و برای حفظ زندگی 

مشترکتان تالش کنید.

محبوبه موجزی یادداشت
روانشناس و مشاور خانواده

خانواده گرگ ها از نمای نزدیک

 در جریان اجرای طرح رعد به دام پلیس افتاده 
بود. سن و سالش به 20ســال هم نمی رسید. 
می گفتند سال ها خرده فروش مواد مخدر بوده 
و شیشــه و هروئین را گرمی و مثقالی دست 
جوان های مردم داده، اما ایــن بار دل به دریا 
زده و قصد داشــته چند کیلوگرم مواد مخدر 
را یک جا به فروش برســاند که به چنگ قانون 
گرفتار شده است. دســت تنها هم نبوده، ولی 
همدســتانش را لو نداده و همه  چیز را خودش 
گردن گرفته اســت. پلیس همدســتانش را 
شناســایی کرده و مطلع بودند مادر، خواهر و 
برادر کوچک ترش نوچه های او و اعضای باند 
خانوادگی اش هســتند، ولی جوانــک با آنکه 
می دانســت در خوش بینانه ترین حالت وقتی 
رنگ آســمان را می بیند که مردی میانسال 
باشــد، پای همه  چیز ماند و جرمش را تمام و 
کمال گردن گرفت. از این مرام و معرفت ها در 
باندهای تبهکاری خانوادگی پیدا می شود. آنها 
برای غریبه گرگ هستند و بی رحمانه به مال، 
جان و ناموس مردم دست درازی می کنند، اما 
میان خودشان رحم، انصاف و مروت دارند. در 
سال های اخیر اخبار حوادث، افزایش روزافزون 
ایــن خانواده های تبهکار را نشــان می دهد و 
کارشناسان معتقدند فراوان شدن آنها و مرام و 

قانون هایشان بی دلیل و علت نیست:
»27شــهریور1399: الهام، قاچاقچی همراه 
خواهرزاده اش خانه فســاد راه انداخته بود و 
منزلی اســتیجاری را برای اعمــال خالف در 

اختیار باندهای مافیایی می گذاشت... .«
»12بهمــن1400: پــدر، مــادر و 3فرزنــد 
خانواده ای 5نفــره به انگیزه کســب منفعت 
مادی، کارت های بانکی اشخاص را در اختیار 

سایت های شرط بندی می گذاشتند... .«
 »3فروردین 1401: زن و شــوهر کرمانی با 
492کیلو و 500گرم تریاک به دام افتادند... .«
»5شــهریور 1401: 2زن و یک مرد که با هم 
نسبت خانوادگی داشتند از چند طالفروشی 

در جنوب تهران سرقت کردند... .«
امثــال ایــن خبرهــا در صفحــات حوادث 
روزنامه ها فراوان اســت؛ اخباری که به اندازه 
نوع و چگونگی بروز جرم و ویژگی های مجرمان 
اهمیت دارد. در این بزه ها و بسیاری از جرایم 
دیگر، همدســتان با هم رابطه خویشــاوندی 
دارند و اعضای یک خانــواده باندی تبهکار را 

تشکیل می دهند.
محمد امیــری درباره شــکل گیری باندهای 
تبهکار خانوادگی می گوید: »درخانواده هایی 
که یک یا چند نفر از اعضای خانواده پیشــینه 
جرم و مجرمیت داشته باشــند، سایر اعضای 
خانواده خود را هم به ارتکاب اعمال مجرمانه 
تشویق می کنند.« این حقوقدان معتقد است 
وقتی جرائم مختلف در پوشش خانواده انجام 

می شود، امکان گرفتار شدن مجرمان کاهش 
پیدا می کند: »معموال خویشاوندان و اعضای 
خانواده همدیگر را لــو نمی دهند و میان آنها 

اعتماد و رازداری وجود دارد.«
او راه پیدا نکردن غریبه ها بــه جمع خانواده 
خالفکار را باعث کاهــش اختالف اعضای باند 
عنوان می کنــد و می گوید: »در بســیاری از 
پرونده های قتل و نزاع های دســته جمعی اگر 
عامالن جرم خویشاوند یا اعضای یک خانواده 
باشــند، حامی یکدیگرند و با دادن اطالعات 
غلط و گمراه کردن مجریــان قانون، از عامل 
اصلی جرم حمایــت می کننــد.« امیری به 
روند دادرســی یکی از پرونده هــای قضایی 
موکالنش اشــاره می کند و می گوید: »در یک 
نزاع دسته جمعی که منجر به قتل جوانی شده 
بود، 3برادر و 4نفر از خویشاوندان آنها شرکت 
داشتند، اما با آنکه به معاونت و شراکت در جرم 
متهم می شدند، تا آخرین مرحله دادرسی عامل 
اصلی قتل را معرفی نکردند.« این حقوقدان نوع 
جرم را در انتخاب همدستان و اعضای باند مؤثر 
می داند و می گوید: »استفاده از پوشش خانواده 
در اغلب جرائم مانند قتل، کالهبرداری، حمل، 
نگهداری، خرید، فروش و توزیع مواد مخدر و 
مواد روانگردان، به دام انداختن طعمه ها و وقوع 

جرم را آسان می کند.«
بســیاری از باندهــای تبهــکار خانوادگی با 
همدستی و همکاری زوجین شکل می گیرند. 
امیری می گوید: »غالبا زن و شوهر با یکدیگر 
یک گروه تبهکاری را تشــکیل می دهند، ولی 
در موارد زیادی دیگر اعضــای خانواده مانند 
برادران، پدر و فرزندان و سایر خویشاوندان در 

ارتکاب جرائم مختلف مشارکت دارند.«

ازهم پاشیدن نظام خانواده باندهای تبهکار 
می آفریند

نادر صادقیان دلیل تشکیل باندهای خانوادگی 
را فراتر از انگیزه های شخصی می داند و معتقد 
اســت شــرایط جامعه منجر به شکل گیری 
خانواده های تبهکار می شود. این جامعه شناس 
و پژوهشــگر اجتماعی می گوید: »خانوادگی 
شدن باندهای خالفکار چندعلتی و چندجانبه 
است و نمی توان این مسئله را فقط یک موضوع 
روانشناسانه یا جامعه شناسانه دانست. در این 
مسئله اقتصاد، سیاست و فرهنگ تأثیرگذار 

هستند و باید با توجه به هر یک از این مقوله ها، 
خانوادگی شدن جرائم را بررسی و آنالیز کرد.«

به گفته صادقیــان، اعضای خانــواده زمانی 
به صورت گروهی دچار بزهکاری می شــوند 
که کارکرد بازدارندگی و هنجارمحوری نهاد 
خانواده دچار اختالل شود. او می گوید: »تعامل 
مثبت در خانواده هنگامــی به وجود می آید 
که اعضای آن از سطح نســبی رفاه برخوردار 
باشند و در زمینه نیازهای اولیه زندگی تأمین 
شوند. شرایط اقتصادی جامعه مانند مشکالت 
مسکن، تورم، گرانی، اشــتغال و... بر فضای 
خانواده و روابط اعضــای آن تأثیر می گذارد و 
جایگاه آنها را تغییر می دهد. از ســوی دیگر 
بین نسل ها شکاف و تعارضات جدی به وجود 
آمده است. نسل گذشته به یک نظام ارزشی 
مقید و وفادار بود، ولی روحیات نســل جدید 
با این نظام ارزشی در تعارض است. نهادهای 
فرهنگی جامعه هم در ایجاد نظام های ارزشی و 
فرهنگی، کارآمدی الزم را ندارند و نتوانسته اند 
در تعارضات بین نسلی خانواده ها همپوشانی 
ایجاد کنند. در چنین شرایطی اگر در خانواده 
بحران و بن بست وجود داشته باشد به سادگی 

به جرم و جنایت منجر می شود.«

خودکشی خانوادگی
ایــن پژوهشــگر اجتماعــی ارتــکاب جرم 
دسته جمعی اعضای خانواده را به »انتحار« و 
خودکشی خانوادگی تعبیر می کند و می گوید: 

»اگر اعضای خانواده امیال و آرزوهای خود را 
دســت نیافتنی ببینند و برای آینده و زندگی 
خــود چشــم انداز و افق امیدبخشــی تصور 
نکنند، دچــار نوعی واماندگــی، فروماندگی 
و جبــر می شــوند. در این حالــت که همه 
اعضای خانواده به حسی مشترک می رسند، 
همگرایی، هم حســی و همدلــی آنها تقویت 
می شود و برای بقای خود به ریسک و انتحار 

دست می زنند.«
صادقیان ادامــه می دهد: »در شــرایطی که 
بقا و زنــده ماندن دغدغه مشــترک اعضای 
خانواده می شود و در تأمین حداقل معیشت 
خود دچار چالش های جدی هستند، به دست 
آوردن ارزش هایی ماننــد منزلت فرهنگی و 
جایگاه اجتماعی به ایده آل هایی دست نیافتنی 
تبدیل می شــوند و نقش و جایگاه خود را در 
خودکنترلــی و بازدارندگی افراد از دســت 

می دهند.«
شــاید در باندهای خانوادگی به اندازه سایر 
باندهای تبهــکاری، سلســله مراتب و رابطه 
رئیس و مرئوســی پررنگ نباشد، ولی در این 
گروه ها هم یکی از اعضا ســاماندهی گروه و 

طراحی نقشه های مجرمانه را انجام می دهد.
نادر صادقیان می گوید: »اعضای جوان خانواده 
که معموال جسورتر از خردساالن و بزرگساالن 
هستند، نقش رهبری و لیدری اعضای گروه را 
بر عهده می گیرند و در موقعیت های خطرناک 

بیشتر وارد مهلکه می شوند.«
ایــن پژوهشــگر اجتماعــی معتقد اســت 
خانواده هایی که جزو طبقه آسیب پذیر جامعه 
هستند و به دلیل فقر به حاشیه شهرها رانده 
شده اند بیشــتر از ســایر خانواده ها مستعد 
ارتکاب جرائــم دســته جمعی و خانوادگی 
هســتند. او می گوید: »در ایــن خانواده ها، 
والدیــن نقش تعامل بخشــی، هدایت گری و 
مرجعیت خود را نمی توانند ایفا کنند و هنگام 
بروز بحران نیروی بازدارنده ای وجود ندارد که 
سایر اعضای خانواده را از ارتکاب به جرم و بزه 

حفظ کند.« 

فقرزدایی چاره کار است
صادقیان بر این باور اســت کــه فقرزدایی از 
طبقه آســیب پذیر جامعه می تواند خانواده ها 
را از تغییر ماهیت دادن به گــروه و باندهای 

مجرمانه حفظ کند. او می گوید: »فقط با تکیه 
بر راهکارهای اخالقی و ارزشی و پند و نصیحت 
نمی توان انتظار داشت که این پدیده کمرنگ 
شــود. اگر بخواهیم خانواده ها از آسیب حفظ 
شوند و برای اعضای جوان خود نقش حفاظت 
و بازدارندگی داشــته باشند باید ساختارهای 
تولید شغل و ثروت را اصالح کنیم و در زمینه 
مسائل زیربنایی معیشت مانند مسئله درمان، 
مسکن و اشــتغال اقدامات مناســبی انجام 

دهیم.«
صادقیان همــه جرائم خانوادگــی را معلول 
شــرایط جامعــه نمی دانــد و می گوید: »در 
مواردی مانند قتل بابک خرمدین، با آنکه جرم 
به شکل خانوادگی انجام شــده، ویژگی های 
فردی مجرمان بیشــتر از شــرایط جامعه در 
وقوع جرم تأثیرگذار بوده است. چنین مواردی 
را که یکی از اعضای خانواده تحت تأثیر حالت 
روانی و باورهــای ذهنی خاصــی به جنایت 
دســت می زند و دیگر اعضای خانواده را نیز با 
خود همراه می کند، نمی توان به همه باندهای 
خانوادگی تعمیم داد و انگیزه مجرم و شرایط 
وقوع جرم ایجاب می کند این موارد را استثنا 

بدانیم.«

افزایش مجازات بازدارنده نیست
 اخیرا قانونگذاران درباره برخی از جرائم، اصالح 
و کاهش مجــازات قائل شــده اند و گروهی از 
نظریه پردازان اجتماعی این اقدام را در افزایش 
جرائم بی تاثیر نمی دانند. صادقیان با نظر این 
افراد موافق نیســت و می گوید: »تجربه نشان 
می دهــد حتی اگر جرمی مجازات ســنگینی 
داشته باشــد، مجرم در حالت اضطرار و فشار 
اقتصادی از ارتــکاب آن ابایی نــدارد.« او به 
مرام ها و ازخودگذشتگی های اعضای باندهای 
خانوادگی نســبت به یکدیگر اشاره می کند و 
توضیح می دهد: »در بسیاری از مواقع کسی که 
سابقه کیفری ندارد یا به دلیل پایین بودن سن 
ممکن است شــامل عفو و نرمش دادگاه واقع 
شــود، جرم دیگر اعضای خانواده را هم گردن 
می گیرد تا شــیرازه خانواده از هم نپاشــد.«  
به گفته رئیــس مرکز اطالع رســانی پلیس 
پایتخت از تعداد جرائمی که در ســال های 
اخیر به صورت خانوادگی انجام شــده، آمار 
رســمی جمع آوری نشده اســت. سرهنگ 
علی صباحی می گوید: »تعدادی از باندهای 
خالفی که در عملیات های پلیســی مختلف 
شناســایی و متالشــی شــدند از کسانی 
تشکیل شــده بودند که با هم نسبت فامیلی 
و خویشاوندی داشتند، ولی از تعداد و فراوانی 
این باندها آمار رسمی وجود ندارد.« سرهنگ 
صباحی اعتیاد را در افزایش جرم و بزهکاری 
مؤثــر می داند و می گوید: »عامل بســیاری 
از بزهکاری ها معتــادان و مصرف کنندگان 

مواد مخــدر هســتند کــه 
به صورت های مـخـتـــلف 
مرتکــب جرم می شــوند.«

جای خواب و خورد و خوراک به قیمت محرومیت از آزادی
تجربیات محمد حاجی لو درستی نظریه های صادقیان را تأیید می کند. 
این حقوقدان می گوید: »شیوه ارتکاب جرائم دائما در حال تغییر شکل 
است و شــرایط جامعه در چگونگی وقوع جرم تأثیر می گذارد.« او 
معتقد است شرایط اقتصادی و تنگناهای مالی سبب می شود مجرمان 
ریسک گرفتار شدن را راحت تر بپذیرند. حاجی لو به لزوم اصالح نظام 
اقتصادی جامعه اشاره می کند و می گوید: »وقتی اعضای خانواده راه 
کسب درآمد مشروع نداشته باشند، به اعمال مجرمانه روی می آورند 
و اگر به دام نیفتند با درآمد حاصل از آن زندگی می کنند و درصورتی 
که گرفتار شــوند در زندان از حداقل امکانات معیشتی مانند خورد 
و خوراک و جای خواب برخوردار هستند.« او انگیزه های اقتصادی 
را از مهم ترین دالیل تشــکیل باندهای خانوادگــی ذکر می کند و 

توضیح می دهد: »خانوادگی شــدن جرائم مالی مانند ســرقت از 
منزل، موبایل قاپی، کالهبرداری و... ثــروت و درآمد مجرمان را در 
داخل خانواده حفظ می کند و کاهش تعداد شرکا را به دنبال دارد.« 
حاجی لو درباره نوع جرائم خانوادگی می گوید: »معموال جرائم خرد 
توسط باندهای خانوادگی انجام می شود، ولی جرائم بزرگ اقتصادی 
با همدستی کسانی که در زمینه شغلی خاصی تخصص داشته باشند، 
صورت می گیرد؛ مثال وقتی قرار است در پوشش شرکتی تجاری برای 
عده ای از سرمایه داران دام پهن شود، باید اعضای گروه از نوع فعالیت 
شرکت سررشته داشته باشند تا بتوانند اعتماد طعمه های خود را جلب 
کنند، اما برای ارتکاب جرائمی مانند حمل و خرده فروشی مواد مخدر 
بیشــتر از هر مهارتی، قابل اعتماد و در دسترس بودن اعضای باند 
ضرورت دارد و معموال اعضای خانواده بیشتر از سایرین از این شرایط 

برخوردارند.« 
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در شرایطی که بقا و زنده ماندن، دغدغه 
مشــترک اعضــای خانــواده می شــود و 
در تأمیــن حداقل معیشــت خــود دچار 
چالش هــای جــدی هســتند، به دســت 
آوردن ارزش هایی مانند منزلت فرهنگی 
و جایــگاه اجتماعــی بــه ایده آل هایــی 
دست نیافتنی تبدیل می شــوند و نقش 
و جایــگاه خــود را در خودکنترلــی و 

بازدارندگی افراد از دست می دهند.

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

دالیل افزایش جرائم خانوادگی چیست و چگونه می شود از وقوع چنین جرائمی پیشگیری کرد؟

استفاده از پوشش 
خانواده در اغلب 
جرائم مانند قتل 

کالهبرداری، حمل 
نگهداری، خرید  

فروش و توزیع 
مواد مخدر و مواد 

روانگردان، به دام 
انداختن طعمه ها و 
وقوع جرم را آسان 

می کند.

در بسیاری از 
پرونده های 

قتل و نزاع های 
دسته جمعی 

اگر عامالن جرم 
خویشاوند یا اعضای 

یک خانواده باشند 
حامی یکدیگرند و 
با دادن اطالعات 

غلط و گمراه کردن 
مجریان قانون، از 
عامل اصلی جرم 
حمایت می کنند.

در خانواده های 
آسیب پذیر، والدین 
نقش تعامل بخشی 

هدایتگری و 
مرجعیت خود را 

نمی توانند ایفا کنند 
و هنگام بروز بحران 
نیروی بازدارنده ای 

وجود ندارد که سایر 
اعضای خانواده را 

از ارتکاب  جرم و بزه 
حفظ کند.

اگر بخواهیم 
خانواده ها از آسیب 

حفظ شوند و برای 
اعضای جوان خود 

نقش حفاظت و 
بازدارندگی ایفا کنند 

باید ساختارهای 
تولید شغل و ثروت 

را اصالح کنیم و 
در زمینه مسائل 

زیربنایی معیشت 
مانند مسئله درمان 

مسکن و اشتغال 
اقدامات مناسبی 

انجام شود.

در بسیاری از مواقع 
کسی که سابقه 
کیفری ندارد یا 

به دلیل پایین بودن 
سن ممکن است 

شامل عفو و نرمش 
دادگاه واقع شود 
جرم دیگر اعضای 

خانواده را هم گردن 
می گیرد تا شیرازه 

خانواده از هم 
نپاشد.

مردم توقع بیشتری از طبقه خواص و نخبه جامعه 
دارند تا از عده ای تازه به دوران رسیده مجازی

 شاهد -13۶  با برد 2500کیلومتر، 
یک کالهک جنگی 50کیلوگرمی را حمل می کند

مشهد؛ میزبان یکصدوچهاردهمین نشست مجمع 
شهرداران کالنشهرهای کشور بود

 مشخصات فنی
پهپاد مشهور ایران 

 مدیریت یکپارچه 
 گره گشای مشکالت شهرها
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امور مجلس رئیس جمهور گفته اســت: »متأسفانه 
در جریان اغتشاشات، برخی از سیاسیون آتش بیار 
معرکه شده و با ادعاهای خود به تحریک افکار عمومی 
پرداختند و حتی در تلویزیون اتهامات نادرســتی به 
نظام وارد کردند که نباید به سادگی از کنار آنها عبور 
کرد.« وی گفته است: »در جایی که دشمن با صراحت 
و با تمام امکانات وارد میدان شده و موضع خود را در 
رابطه با ناامن کردن کشور بی پروا بیان می کند، بیان 
حرف های دوپهلو و سکوت در مقابل توطئه دشمن 

معنایی ندارد.«

مردم از نخبگان توقع دارند
 در بستر رشد شــبکه های مجازی و گسترش فضای 
ســایبر تغییرمرجعیت ها امری عادی اســت. به این 
معنا که در این عصر، ســلبریتی ها یــا افرادی که در 
فضای مجازی پربازدید هستند، جای طبقه نخبه را 
می گیرند. این امر زمانی بروز و ظهور پیدا می کند که 
طبقه خواص و نخبه  خود گوشه نشینی کند یا حتی با 
طبقه سلبریتی تازه به دوران رسیده همصدا شود. اوج 
ماجرا هم آنجاست که طبقه نخبه تحت تأثیر فضای 
مجازی و تبلیغات آن قرار گیــرد؛ اینجا همان جایی 

است که بیشترین اشــتباهات از سوی برخی خواص 
رخ داد؛ مثال در ماجرای مرحومــه امینی و بعد از آن 
آشــوب ها عده ای زود قضاوت کردنــد یا حتی بدون 
تحلیل در فضای مجازی دســت به قلم شــدند. این 
در حالی است که مردم توقع بیشتری از طبقه نخبه 
دارند تا از عده ای تازه به دوران رســیده مجازی، ولی 
واقعیت این است که برخی در این ماجرا یا خیلی زود 
اسیر قضاوت شدند و شلوغ کاری سیاسی کردند یا کال 
سکوت کردند؛ آن هم در زمانی که دشمن به صورت 
علنی حمالت مجازی می کرد و رسانه های خود را به 
خط کرده بود؛ روندی که االن هم آن را شاهد هستیم. 
رهبر انقالب از تصحیح قضاوت ها ســخن گفتند یا 
با اصالح موضع گیری ها از ســوی خواص جامعه به 
اهمیت نقش آنها در جامعه و میــان مردم نیز تأکید 
کردند. مسئله ای که در کالم ایشان مستتر است و قابل 
تحلیل، اینکه اگر نخبگان و خواص دور بنشینند یا در 
جای غلط قضاوت کنند یا دستاویز دشمنان می شوند 
یا از چشم مردم در میان مدت می افتند و در ادامه راه را 
برای دروغ پردازی های بیشتر مجازی از جانب برخی 
سلبریتی های دست نشانده، فریب خورده و هیجان زده 
بازمی کنند. از نظر جامعه شناســی سیاسی در عصر 

مجازی و پدیده های نوظهــور آن، تغییر مرجعیت ها 
در جامعه با سرعت اتفاق می افتد. به این معنا که اگر 
در گذشته طبقه روشنفکر جامعه، دانشگاهی و نخبه 
و فیلسوف بودند در این فضا جامعه چنان به سطحی 
می گراید که مرجعیت ها عده ای ســلبریتی یا افراد 
پربازدید در عرصه سایبر می شوند. حاال اگر نخبگان و 
خواص جامعه، خود در ایفای نقش روشنگری کوتاهی 
کنند، خود را از جامعــه دور کنند یا همصدا با عناصر 
تازه به دوران رســیده شــوند، نه تنها جایگاه خود را 
تضعیف می کنند که مسیر را برای دروغ پردازی های 
مجازی و وارونگی حقیقت باز می کنند. گل به خودی 
تا آنجا پیش می رود که مردم نیز نمی توانند واقعیت را 
تشخیص دهند. توسعه جامعه نخبه و حلقه های واسط 
در جامعه خود موضوع مهمی است که از حوصله این 
مطلب خارج است، اما آنچه برای مردم مهم می شود 
اینکه نخبگان سیاسی و فرهنگی نباید قضاوت عجوالنه 
داشته باشند. حداقل از آنها اینطور توقع دارند؛ چراکه 
مردم دیر یا زود موضوع را می فهمند؛ مثال در ماجرای 
مرحومه امینی فهمیدند مسئله فقط حجاب نیست و 
این همه آشوب به ضرر آنهاست؛ بنابراین نه سکوت 

جایز است و نه قضاوت عجوالنه. 

مردم توقع بیشتری از طبقه خواص و نخبه جامعه دارند تا از عده ای تازه به دوران رسیده مجازی
استاندار تهران خبر داد

پیش بینی چند نقطه در پایتخت 
برای برگزاری تجمعات قانونی 

رئیس شورای تامین و استاندار تهران از پیش بینی دست کم 
3مکان برای برگزاری تجمعات قانونــی که با مجوز وزارت 

کشور در تهران برگزار می شود خبر داد.
محســن منصوری درباره اقدامات دولت برای اجرای اصل 
۲۷ قانون اساســی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات، اظهار 
کرد: اوال با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کامال موافق 
هستیم. گاهی به نوعی تبلیغ شده که کشور یا دولت تحت 
هر شرایطی نمی خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که این 

روایت و تفسیر کامال اشتباهی است.
وی در ادامــه گفت: قبل از این مســائل هم هر کســی که 
در چارچوب قانون به فرمانداری یا اســتانداری مراجعه و 
درخواست کرده اســت، ما قانونا درخواست وی را بررسی 
کردیم و پاســخ دادیم. برخی از بزرگواران از طریق رسانه 
درخواســت خود را مطرح می کنند که این روال درســتی 

نیست.
اســتاندار تهران تصریح کرد: متقاضیان برگزاری تجمعات 
باید به شکل مکتوب درخواســت خود را مطرح کنند، این 
درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی 
ارجاع، بررسی و تصمیم گیری می شــود. طرح درخواست 
به معنای اخذ مجوز نیست. درخواســت تنها در چارچوب 
قانون بررسی می شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی االمکان 
اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشورمان 

یک فرصت می دانیم.
منصوری همچنین یادآور شد: نکته دوم اینکه پیرو دستور و 
فرمایش هاي رئیس جمهور، در شورای تامین استان تهران 
صحبت کردیم لــذا محالتی که به لحاظ تامینی مشــکل 
خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی 
مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند را در ۲ 
یا 3 نقطه تهران به عنوان محالت برگزاری تجمع مشخص 

می کنیم.
وی ادامه داد: معاونت سیاســی وزارت کشور در حال تهیه 
و تدوین آیین نامه ای اجرایی اســت، ما هــم مکان هایی را 
مشــخص و معرفی می کنیم که فرایند این کار و محل این 
تجمع سریعا مشخص شود سپس به صورت رسمی اعالم و 

اطالع رسانی می شود.
اســتاندار تهران با بیان اینکه این موضوع در فرایندی باید 
به تأیید شورای تامین استان و شورای تامین امنیت کشور 
برسد، گفت: البته این موضوع از مواردی است که هم رئیس 
محترم جمهور در مصاحبه اخیر خود اعــالم و هم به وزیر 
کشور دستور داده است. ما هم پیگیر انجام کار کارشناسی 
هستیم، امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده به نتیجه برسد و 
اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود./ فارس 

سیاست

موساد در اشراف اطالعاتی ماست
وزیر اســبق اطالعات با اشاره به کشــتن ۶ افسر مرتبط با 
میز ایران توســط موساد، گفت: موســاد نیروهای مرتبط 
با میز ایران را کشته  اســت تا راه ارتباط با سربازان گمنام 
امام زمان)عج( مسدود شود اما اشراف ایران فراتر از چنین 

اقداماتی است.
قربانعلی دری نجف آبادی با بیان اینکه، افســران امنیتی 
دســتگاه های اطالعاتی ایران برای دفاع از نظام اسالمی و 
حقوق مردم از هیچ کوششــی دریغ نکرده اند، تصریح کرد: 
نیروهای موساد عموماً نگاه های مادی به امنیت ملی دارند 
و در مقابل هوشیاری نیروهای ما کاماًل آسیب پذیرند؛ البته 
دستگاه های اطالعاتی افســرانی با دانش، مجرب و معتقد 
بــه ارزش های انقالب اســالمی دارد کــه کار اطالعاتی را 

مجاهدانه، عاشقانه و کامال هوشیارانه دنبال می کنند.
وی با بیان اینکه، موساد در پروژه اغتشاشات اخیر به اهداف 
خود نرسیده اســت، گفت که اطمینان دارد با هوشیاری و 
تدبیر دستگاه های اطالعاتی شکســت دیگری بر موساد و 
دیگر ســرویس هایی که به آنها کمک کرده اند وارد خواهد 

شد. / تسنیم 

امنیتی

توقع از خواص؛ پرهیز از قضاوت های عجوالنه 
سید احمد خاتمی 

خطیب جمعه تهران 
نشــان دادن شــرایط ناامــن در کشــور از 
سوی رسانه های ضد انقالب و بی اعتماد 
کردن مردم به مســئوالن و کشته سازی 
خطوطــی بــوده کــه در اغتشاشــات 
اخیــر دنبــال شــد. آنها حتــی افــرادی که 
خودکشــی کرده یــا بر اثــر بیمــاری فوت 
کرده بودند و اقوامشــان به این موضوع 
اذعان داشــتند را هم به دروغ بخشــی از 
کشته شــدگان اعالم کردنــد درحالی که 

حقیقت روشن شد. / ایرنا 

مرتضی آقاتهرانی 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 

ما بــه غربی ها بدهــکار نیســتیم و نباید 
خودمــان را در برابر آنان گم کنیــم. آنان 
در حــوادث و فتنه هــای مختلــف ایــران 
ذات پلیــد و دشــمنی خــود بــا ایــران را 
نشــان دادنــد. کامالً مشــخص شــد که 
اغتشاشات اخیر در کشــورمان از بیرون 
و از ســوی آمریــکا و رژیم صهیونیســتی 

هدایت شده است. / مهر 

نقل قول خبر

 آشوب های پیش آمده هر چند تلخ بود، اما درس های 
بزرگــی را در حوزه های گوناگون بــرای آنهایی که 
می توانند کاری انجام دهند، داشت. رویدادهای اخیر 
مصداق واقعی جنگ مجــازی و تهاجم نرمی بود که 
گستره آن به حدی شد که بســیاری از تحلیلگران 
ســخن از جنگ نرم در ایران مجازی کردند. به این 
معنا که آشــوب ها به جایی کف خیابــان در عرصه 
سایبری تا جایی تقویت شده بود که بسیاری از افراد 
مؤثر نیز انعکاس نظرات خود را از این بستر ارسال و 
دریافت می کردند. بمباران خبری، هشتگ سازی  ها 
توسط دشمن، تغییر الیه ای مرجعیت های مجازی و 
دروغ پردازی ها کار را به جایی کشاند تا همگان واقف 
شدند که تمامی این آشوب ها نقشه از پیش طراحی 
شده خوبی برای پیشبرد یک کالن پروژه علیه نظام 
جمهوری اسالمی ایران با رمز تجزیه است. اما در ابتدا 
بسیاری نمی دانستند که این روندها و رویدادها به چه 
خاطر است؛ ازاین رو بازار سخن پراکنی و بیانیه گردانی 
در باب اتفاقات اولیــه همچون مرگ مرحومه امینی 
بسیار بود. اینگونه بود که زود قضاوت و بدون تحلیل 
آتش را شعله ورتر کردند. اما بیانات ناب رهبر معظم 
انقــالب فصل الخطابی بود که هم چهــره روندها را 
روشن کرد و هم تکلیف آن افراد را. ایشان فرموده اند: 
». . . در اول کار برخی خواص بدون تحقیق و احتماالً 
ناشی از دلسوزی، اطالعیه و بیانیه دادند و اظهارنظر 
کردند. برخی از آنها اتهام را به سمت سازمان انتظامی 
بردند و برخی هــم مجموعه نظــام را متهم کردند. 
اکنون که دیدند قضیه چیســت و نتیجه حرف های 
آنان با برنامه ریزی دشمن چه اتفاقاتی را در خیابان ها 
رقم زده است، باید کار خود را جبران و صریحاً اعالم 
کنند با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشمن خارجی، 
مخالفند... .« درواقع رهبر انقالب تکلیف افرادی که در 
قامت نخبگان و خواص جامعه اقدام زودهنگام کرده 
بودند را روشن کردند؛ ضمن اینکه سکوت را نیز جایز 
ندانستند. به باور حسین صابری، فعال سیاسی »رهبر 
معظم انقالب به خوبی در این شرایط وظایف خواص 
را تبیین کردند و انتظار می رود خواص و نخبگان تا 
فرصت هســت قضاوت خود را اصالح یا سکوت خود 
را بشــکنند که فردا دیر است.« درواقع حتی سکوت 
در جایی که دشــمن با نقاب از رو کشــیده حمله ور 
شده است، جایز نیست. سیدمحمد حسینی، معاون 

صفیه رضایی گزارش
روزنامه نگار
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طــی روزهــای گذشــته، در 
رســانه های داخلــی و خارجی 
صحبت درباره یــک هواپیمای 
بدون سرنشــین هجومی و مخرب ایران حسابی 
داغ است. حتی ایالن ماســک، بنیانگذار تسال و 
اسپیس ایکس در توییتر خود گزارشی از روزنامه 
ایندیپندنت درباره مشــخصات این پهپاد ایران 

منتشر کرده است.
 از این هواپیما که در واقع یک پهپاد ایرانی است، 
با عنوان »شاهد-136« نام برده می شود. فناوری 
رکن اصلی در تسلیحات نظامی محسوب می شود؛ 
به این معنی که هر سالح حداقل از یک فناوری 
مهم که قدرت کاربردی کردن آن را دارد برخوردار 
اســت. همچنین فناوری های مهم در همه جای 
دنیا، ابتدا در صنایع نظامی به کار گرفته می شود و 
سپس به بخش های دیگر راه می یابد. این در حالی 

است که سرریز فناوری های نظامی در حوزه های 
مختلف صنعتی و فنــاور می تواند به این حوزه ها 
کمک کند. به همین خاطــر می توان امیدوار بود 
که فناوری های به کار گرفته شده در شاهد-136 

در آینده به سایر حوزه های صنعتی هدایت شود.

قابلیت تنظیم شعاع پروازی
پهپاد شاهد-136 می تواند در شعاع هدف یا یک 
محدوده قابل تنظیم گشــتزنی کند که همین 
ویژگی، آن را در رده ادوات نظامی پرسه زن قرار 
می دهد. درواقع این نوع از تسلیحات این توانایی را 
دارند که به اهداف مختلف حمله کنند. این اهداف 
هم می تواند مانند تجمعات دشمن، ادوات زرهی 
و انبار مهمات، ثابت باشند و هم می توانند اهداف 
متحرک مانند بالگردهــا و پهپادها را هدف قرار 
دهند. اما این پهپادها زمانی می توانند اثرگذار و 

به عبارتی مخرب و مهلک شوند که به تعداد زیاد 
و در فاصله زمانی کوتاه از یکدیگر پرتاب شــوند. 
تعداد باالی پرتاب ها و همچنین سطح مقطع کم 
این نوع پهپادها، رهگیری آنها را به وســیله رادار 
دشوار می کند. همچنین قدرت تخریب این نوع 
پهپادها با سر جنگی انفجاری آن تضمین می شود.

ویژگی های شاهد- 136
حاال که صحبت از پرتــاب به تعداد زیاد شــد، 
مشــهودترین ویژگــی ایــن ســالح را باید در 
حمل ونقــل و چیدمــان آنها دیــد. درواقع یک 
کامیون با یک محفظه شبکه ای به تعداد 5شبکه، 
5پهپاد را در خود جای می دهد که شــبیه سالح 
کاتیوشا، به طور متناوب و به فاصله اندک، عملیات 
پرتاب را انجام می دهد. به این ترتیب، اپراتورهای 
این سالح می توانند ده ها فروند از شاهد-136را به 

سمت اهداف تعیین شده، پرتاب کنند.
اگرچه شــاهد-136طول و عرض زیادی ندارد، 
امــا می تواند با حمــل کالهک یا ســر جنگی، 
قدرت تخریب خود را نشان دهد. شاهد-136را 
همچنین یک پهپاد انتحــاری می دانند که وزن 
سر جنگی آن بین 30تا 50کیلوگرم است. طول 
شاهد-136را برخی منابع 3.5متر و فاصله 2سر 
بال آن را 2.5متر عنــوان کرده اند. همچنین این 
پهپاد با بُــرد حرکتی 2هزار تــا 2500کیلومتر 
به عنوان یک پهپاد پرتابی، تهاجمی در میدان های 
نبرد می تواند موفق ظاهر شود. این در حالی است 
که شــاهد-136با وزنی معــادل 200کیلوگرم 
می تواند به حداکثر سرعت 185کیلومتر بر ساعت 
برسد. عالوه بر این، اســتفاده از فناوری اپتیک 
پیشرفته در شاهد-136این پهپاد انتحاری را برای 

انجام حمالت دقیق توانمند کرده است.

مشخصات فنی  پهپاد مشهور ایران 
 شاهد -136 که در رده ادوات نظامی پرسه زن طبقه بندی می شود، با برد 2500کیلومتر

 می تواند یک کالهک جنگی 50کیلوگرمی را حمل کند

اینترنت فضا

 آزمایش موفق 
فرود نرم مریخ نورد جدید ناسا

ناسا تاکنون با اتکا به چترهای پیشرفته، کیسه های هوای 
عظیم و جت پک ها، موفق شــده است 9بار مریخ نوردهای 
خود را روی ســطح مریخ بنشــاند. اما حاال مهندسان این 
آژانس در حال آزمایش هایی هستند تا ساده ترین راه برای 
رسیدن فضاپیماها به ســطح مریخ را پیدا کنند. به گزارش 
ناسا، مهندسان در این آزمایش به جای کاهش سرعت فرود 
 SHIELD فضاپیما، یک طرح آزمایشــی کاوشــگر به نام
)دســتگاه فرود با انرژی باال و سقوط ســاده( را با یک پایه 
آکاردئونی مانند و تاشو که انرژی یک ضربه سخت را جذب 
می کند، توسعه دادند. طراحی جدید می تواند هزینه فرود 
روی مریخ را با ســاده کردن فرایند ورود و فرود و گسترش 
گزینه ها برای مکان های فرود احتمالی، به شــدت کاهش 

دهد.
لو گیرش، مدیر پروژه SHIELD از آزمایشگاه پیشرانه جت 
ناســا در جنوب کالیفرنیا، گفت: ما فکر می کنیم می توانیم 
به مناطق ارزشــمندتر و البته ســخت تری برویم. به این 
ترتیب در تالش بــرای قرار دادن یک مریــخ  نورد میلیارد 
دالری با سیستم های فرود فعلی  ریســک از بین رفتن آن 
هم کمتر می شود. شاید حتی بتوانیم چندین مورد از اینها 
را در مکان  های مختلف با دسترسی سخت بفرستیم تا یک 

شبکه بسازیم.

ولیبور کورمارکویچ عضو تیــم SHIELD گفت: اگر فرود 
آوردن یک جسم ســخت مثل فضاپیما روی زمین کاری 
شدنی است، احتماال روی مریخ هم انجام شدنی است. پس 
اگر بتوانیم یک فرود موفقیت آمیز روی مریخ انجام دهیم، 
می توانیم مطمئن باشــیم کــه SHIELD می تواند روی 
سیارات یا قمرهایی با جو متراکم تر نیز به راحتی با کمترین 

آسیب فرود بیاید.
برای آزمایش این تئــوری، این تیم از یک بــرج قطره  ای 
برای آزمایش چگونگی مقاومت لوله های نمونه مریخ نورد 
Perseverance در فرود روی زمین استفاده کردند. این 
دستگاه که نزدیک به 27متر طول دارد، دارای یک زنجیر 
غول پیکر به نام سیستم پرتاب کمانی است که می تواند یک 
جسم را با همان ســرعتی که روی مریخ فرود می آید، روی 

زمین نیز بنشاند.
کورمارکویــچ قبــال در صنعت خــودرو کار کرده اســت و 
آزمایش هایی را برای تصادف خودرو طراحی کرده است. او 
گفت: تست  هایی که ما برای SHIELD انجام داده ایم به نوعی 
شبیه یک نسخه عمودی از آزمایش  های خودرو است. اما به 
جای دیوار، توقف ناگهانی به دلیل برخورد به زمین اســت. 
تنها در 2ثانیه آزمایش انجام شــد و انتظار به پایان رســید: 
پرتاب کننده کمان SHIELD را با سرعت تقریبا 177کیلومتر 
در ســاعت به زمین کوبید. این همان سرعتی است که یک 
کاوشگر مریخ پس از کاهش سرعت اتمسفر از سرعت اولیه 
23335کیلومتر در ساعت هنگامی که وارد جو مریخ می شود 
به سطح نزدیک می شود. در آزمایش های قبلی SHIELD از 
یک منطقه فرود خاکی اســتفاده شد، اما این بار یک صفحه 
فوالدی به ضخامت 5ســانتیمتر روی زمین گذاشت تا فرود 
ســخت  تری از آنچه یک فضاپیما روی مریخ تجربه می کند 
ایجاد شود. شتاب  سنج آنبورد نشــان داد که SHIELD با 
نیرویی در حدود یک میلیون نیوتن برخورد کرده است. فیلم 
دوربین پرسرعت نشان داد که SHIELD با یک زاویه خفیف 
برخورد کرده، ســپس قبل از واژگونی حدود یک متر به هوا 
پریده اســت. پس از باز کردن نمونه اولیه و بازیابی محموله 
الکترونیکی شبیه سازی  شده، تیم مهندسان متوجه شد که 
دستگاه های داخلی و حتی تلفن هوشمند جاسازی شده در 
آن سالم مانده اند. گیرش گفت: تنها سخت افزاری که آسیب 
دید، برخی از قطعات پالســتیکی بود که نگران آن نبودیم. 

به طور کلی، این آزمون موفقیت آمیز بود.

تصمیم ماسک برای تعدیل 
75درصدی نیروهای توییتر

با آن که ایالن ماسک از زمان ارائه پیشنهاد برای خرید توییتر 
اعالم کرده بود که 75درصد از نیروهای این شــرکت را تعدیل 
خواهد کرد، اما این شرکت صرف نظر از پیشنهاد خرید ماسک، 
گفت: قصد تعدیــل نیرو را ندارد. به گزارش واشنگتن پســت، 
ماســک قبال گفته بود نزدیک به 7500نیروی این شرکت را از 
کار بیکار خواهد کرد که این مســئله از نظر برخی کارشناسان 
فعلی توییتر به فلج شدن ســایت می انجامد و توانایی آنها در 
تعدیل محتوا و تضمین امنیت کاربــران را کاهش می دهد. از 
سوی دیگر، اسناد داخلی به دست  آمده نشان می دهد که قبل 
از قرارداد ماسک، مدیر فعلی این شرکت برنامه ریزی کرده بود 
تا حدود 800میلیون دالر دستمزد شرکت را تسویه کند؛ یعنی 
یک کاهش نسبتا متوسط 25درصدی در نیروی کار که چندان 
به عملکرد این شــرکت ضربه نمی زد، چون به این ترتیب فقط 
1900نفر به همراه کاهش عمده زیرســاخت ها و بسته شدن 
مراکز داده بیکار شــدند.  ادوین چن، دانشمند دیتا که پیش از 
این مسئول شاخص  های اسپم و سالمت توییتر بود، به واشنگتن 
پست گفت: تعدیلی که ماسک در نظر دارد غیرقابل تصور است. 

طول
3.5متر

عرض یا فاصله بین 2سر بال 
2.5متر

وزن
 200کیلوگرم

برد حرکتی
وزن کالهک جنگی 1800تا 2500کیلومتر 

 30تا 50کیلوگرم
حداکثر سرعت

 185کیلومتر بر ساعت

فناوری

 Space ســرمایه گذاری  شــرکت 
از  خــود  فصلــی  گــزارش   Capital
ســرمایه گذاری های انجــام شــده در 
صنعــت فضایــی را منتشــر کــرد. طبــق 
این گزارش، در 3ماهه سوم سال2022، 
ســرمایه گذاران 3.4میلیــارد دالر در 
79شرکت فضایی تزریق کرده اند که این 
مبلغ در زمینه های زیرســاخت، توزیع و 

برنامه های کاربردی هزینه شده است.

 3/4
میلیارد دالر

تحقیقاتی-امنیتــی  شــرکت  به گفتــه 
SOCRadar، سرورهای مایکروسافت 
در معرض نقض هایی قرار گرفته اند که 
ممکن اســت بیــش از 65هــزار نهــاد در 
111کشــور جهان را تحت تأثیر قرار دهد. 
 Azure Blob  یک فضــای ذخیره ســازی
بــا پیکربندی نادرســت بــه خطــر افتاده 
اســت که می توانــد تقریبــا 2.4ترابایت 
داده ازجمله نام، شــماره تلفــن، آدرس 
ایمیل، نام شــرکت و فایل های ضمیمه 
حــاوی اطالعــات اختصاصی شــرکت ها 

را افشا کند.

 65 
هزار نهاد

عدد خبر
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در 25سال گذشته کالنشهر ها دچار 

گزارش
مشکالت مشابهی شده اند. تغییرات 
ساختمان ســازی، معضل هــای 
ترافیکی و آلودگی هوا و همینطور تحوالت اقتصادی 
و اجتماعی در بســیاری از آنها با یکدیگر مشترک 
است و تجربیات مدیران شــهری در یافتن راه حل 
برای هریک از آنها می توانــد برای دیگر مدیران نیز 

مفید باشد.
به گــزارش همشــهری، رئیــس مجلــس در 
یکصدوچهاردهمین نشســت مجمع شــهرداران 
کالنشــهرهای کشــور با اشاره به مشــکالتی که 
شهرداران کالنشهرها طی 25ســال گذشته با آن 
مواجه بوده اند و حل نشده است، گفت: این به دلیل 
آن است که در این موضوعات قدرت حل مسئله را از 
دست داده ایم و درصورت داشتن قدرت حل مسئله 
برخی مشکالت کالنشــهرها حتی بدون دریافت 
بودجه نیز قابل حل است. درواقع چون تصمیم گیری 
نمی کنیم و هماهنگی وجود ندارد اگر پول هم بدهند 

هدر می رود و مشکل حل نمی شود.
محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه از 25سال قبل 
تاکنون، حرف های شهرداران کالنشهرها به صورت 
مستمر تکرار شده است، گفت: در سال1368 که در 
مازندران بودم، زباله به عنوان بحران در ساری مطرح 
بود و اکنون نیز این بحران وجود دارد. امروز به عنوان 
یک نظر کارشناسی تأکید می کنم برای حل بحران 
زباله حاشیه دریای خزر یک ریال پول هم الزم نیست 
و هرکس بگوید چون پول نداریم حل نمی شود، من 
نمی پذیرم؛ زیرا برای رفع آن نیاز به تصمیم گیری و 
هماهنگی است. وی افزود: اگر ظرفیت شهرداری ها 
را بشناسیم، سرمایه های اجتماعی که از دست رفته 
و به خصوص اعتماد مردم که مهم ترین این سرمایه 

است می تواند توسط شهرداری ها احیا شود. 
رئیس قوه مقننه با اشــاره به اینکه احیای توسعه 
کشور مبتنی بر خدمات است؛ لذا این نهاد عمومی 
می تواند مشکالت را حل و فصل کند، افزود: قانون 
شهرداری ها در ســال 1363-1362 تصویب شد 
و قرار بــود آیین نامه آن طی 6ماه بــه مجلس ارائه 
شود، اما این امر محقق نشد؛ به همین دلیل شاهد 
مشکالتی هستیم که امروزه شهرداران به آن اشاره 
می کنند. رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
به عنوان مثال عمر متوسط مدیریت تهران 19ماه 
است؛ بنابراین شــهری به این بزرگی نمی تواند به 

سمت توسعه حرکت کند؛ زیرا برای تصمیم گیری 
و اجرا کردن این تصمیمات نیاز به زمان است. وی 
اضافه کرد: در 12سالی که در شهرداری تهران توفیق 
خدمت داشتم، بســیاری از اتفاقات از سال هفتم یا 
هشتم رخ داد؛ زیرا سیســتم بوروکراسی در مقابل 
تصمیم سازی  ها و تصمیم گیران مقاومت و مخالفت 
می کند. این در حالی اســت که راه اندازی 110 در 
نیروی انتظامی بــا آن پیچیدگی فقط 11ماه زمان 
برد، اما برای هوشمندسازی در شهرداری 7سال زمان 
صرف شد. قالیباف با اشــاره به اظهارات شهرداران 
درباره موضوع ماده100 )مرجع رسیدگی به تخلفات 

ســاختمانی( گفت: شــهرداری ها را همیشه بابت 
ماده100 محکوم می کننــد؛ درحالی که قانونگذار، 
مجلس است و شــهرداری، دبیر جلســه و 3عضو 
دیگر مربوط به مجموعه های متفاوت در آن حضور 
دارند؛ بنابراین اصالح مــاده100 می تواند خیلی از 

نابسامانی ها را برطرف کند.

اراده  هماهنگی بین کالنشهرها
شهردار تهران در یکصدوچهاردهمین نشست مجمع 
شهرداران کالنشهرهای کشور، گفت: باید مدیریت 

واحدی برای اداره امور کالنشهرها ایجاد شود.
علیرضا زاکانــی ادامه داد: ما در یک 3گانه شــهر، 
شــهروند و مدیریت شــهری در شــرایطی به سر 
می بریم که حال شهر مناســب نیست و شهرها از 
فرسودگی، ترافیک، آلودگی هوا، ایمنی در ساخت، 
شرایط مسکن، زیرســاخت های آسیب خورده و... 
رنج می برند. امــروز بیش از 75درصــد مردم در 
شــهرها ســکونت دارند و بیش از 80درصد مردم 
در کالنشــهرها زندگی می کنند که نزدیک ترین 
سطح ارائه خدمات و رضایتمندی در شهرداری ها 
را ایجاد می کنــد. وی ادامه داد: در بررســی های 
صورت گرفته به این نتیجه می رسیم که با ابالغیه ها 
و ایجاد تنگناها نه تنها برای مردم راه را باز نکرده ایم، 
بلکه شــرایطی را ایجاد کرده ایم که قیمت مسکن 
سرسام آور شده اســت؛ لذا از شــما آقای قالیباف 
و رئیس قوه قضاییه درخواســت می کنم تدبیری 
بیندیشید؛ زیرا اگر به برخی مسائل پرداخته نشود، 

به بحران تبدیل می شود.
شهردار تهران گفت: 20کالنشهر با بیش از 500هزار 
نفر جمعیت وجــود دارد و برای رونق کمیســیون 
مسکن، ضرورت دارد که اهتمام ویژه ای صورت بگیرد 
تا بتوانیم حرکتی درجهت رفاه مردم داشته باشیم و 

لبیکی به رهبر عزیزتر از جانمان بگوییم.

مدیریت یکپارچه، گره گشای مشکالت شهرها
مشهد؛ میزبان یکصدوچهاردهمین نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور بود

حمیدرضا صارمی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
درخصــوص مصوبــه اخیــر کمیســیون 
مــاده5 دربــاره تعیین تکلیــف امــاک 
مدارس غیردولتی باید گفت این مدارس 
که تعطیل یــا منحل شــده اند، به منظور 
احقاق حقوق مالکان، از طرح آموزشــی 
خارج می شوند. مطابق قانون، درصورتی 
که مدرســه در زمینی با کاربری آموزشی 
احــداث شــده باشــد، بــرای همیشــه بــا 

اولویت مدرسه استفاده می شود.

مهدی اسماعیل بگی
رئیس تاکسیرانی شهرداری تهران

هنــوز به صــورت عمومــی شناور ســازی  
کرایــه تاکســی ها را انجــام نداده ایــم و 
تنهــا در زمینــه تاکســی های فــرودگاه 
مهرآبــاد ایــن کار انجــام شــده اســت و 
در حــال بررســی و گرفتــن بازخوردهــای 
آن هســتیم. مســافران از طریــق بارکــد 
۲بعدی که روی تاکســی ها نصب شــده 
می توانند از آخرین نرخ کرایه و جزئیات 

آن باخبر شوند.

نقل قول خبر

عدد خبر

مدیریت

حامد عباســی نامی، سرپرست شرکت 
بهره برداری متروی تهران گفت: »نقص 
در تأمیــن قطعــات ممکــن اســت روی 
اعزام قطارها تأثیر بگذارد و بی نظمی در 
این زمینه رخ دهد. اما خوشبختانه طی 
اباغیــه واحدهــای عملیاتــی می بینیــم 
که حــدود ۹۸درصد از برنامــه اباغی به 
خطــوط بــدون مشــکل خاصــی اجرایی 
شــد. در ایــن بیــن، خالــی بــودن انبارها 
روی بی نظمــی حرکت تأثیــر می گذارد؛ 

نه اینکه بر ایمنی تأثیر بگذارد.«

98
درصد

مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی 
تهــران ابــراز امیــدواری کــرد تــا پایــان 
ســال بیــش از ۱۰۰۰ اتوبــوس به نــاوگان 
حمل ونقل عمومی افزوده شــود. بهرام 
نکاحــی گفــت: مــا در داخــل کشــور 
تولید اتوبــوس ۲کابین هــم داریم. باید 
بهره بردار به تولید کننده سفارش دهد و 
براساس سفارش محصول، تولید کننده 
آن را خواهــد ســاخت. امــروز باتوجه به 
وضعیتــی کــه داریــم نــگاه مناســب بــه 

حمل ونقل ایجاد شده است.

1000
اتوبوس

صرفهجوییبهجایقرضگرفتنازبانک
رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور در مشهد با اشاره 
به جلسه صحن علنی قوه مقننه درباره صرفه جویی سوخت، تأکید کرد که اگر برای این کار فقط 
به دنبال قرض گرفتن از بانک ها باشیم،  تنها نقدینگی افزایش پیدا می کند و قدرت شهرداری ها کمتر 

می شود. وي با اشاره به آمار به دست آمده از صرفه جویی سوخت،   نکات زیر را بیان کرد:
۱۳سنت صرفه جویی مصرف سوخت به ازای هر مسافری که به جای خودرو از مترو استفاده می کند.

9 تا۱0دقیقه فاصله زمانی حرکت متروی تهران است؛ درحالی که می تواند به 2دقیقه کاهش یابد.
2میلیون و۳20هزار مسافر روزانه در متروی تهران جابه جا می شوند؛ درحالی که مترو می تواند 

9میلیون مسافر را جابه جا کند.
یــک واگن را می توان به ازای 2روز صرفه جویی ایجادشده ناشی از 9میلیون سفر در مترو خرید و 

به شهر اضافه کرد.
4هزار واگن اکنون برای مترو نیاز است و این واگن ها هر 5سال نیاز به بهینه سازی  دارند.

مکث

  زاکانی: باید مدیریت واحدی برای اداره امور کالنشهرها ایجاد شود  قالیباف: مشکالت کالنشهرها با هماهنگی قابل حل است؛ نه فقط با پول

 اداره کالنشهر ها 
با قوانین شهر های کوچک 

یکصد وچهاردهمین نشست مجمع شــهرداران کالنشهر های 
کشور در شهر مشهد برگزار شد که دومین شهر پرجمعیت کشور 
پس از تهران است و به همین دلیل با بسیاری از مشکالت شهری 
درگیر است. شهردار مشهد در حاشیه این مجمع گفت: متأسفانه 
امروز هیچ تناســبی بین اختیارات شهرداران با شهر، وظایف و 
مسئولیت ها در کالنشــهرها وجود ندارد و آنها کالنشهرها را با 
قوانینی اداره می کنند که شهرهای زیر صد هزار نفر با آن اداره 

می شوند که پاسخگوی نیازهای مدیریت کالنشهرها نیست.
به گزارش همشهری سیدعبداهلل ارجائی  افزود: در این نشست 
مسائل پیشنهادی شــهرداری مشــهد درخصوص رفع موانع 
استفاده شهرداری ها از فاینانس های خارجی و روش های متنوع 
تامین مالی نیز ارائه شــد. وی افزود: در دوره ششــم مدیریت 
شهری مشهد در یک سال گذشــته 1۴0دستگاه اتوبوس وارد 
ناوگان حمل ونقل عمومی شد؛ درصورتی که در ۴سال گذشته 
183دستگاه وارد ناوگان اتوبوسرانی شده است که این رقم در 

طول یک سال رشد خوبی را نشان می دهد.
شهردار مشهد  ادامه داد: اکنون 800پروژه فعال عمرانی کوچک 
و بزرگ در مشهد فعال است که نیاز داریم بتوانیم از روش های 
مختلف آنها را تامین مالی کنیم. وی اضافه کرد:  شــهر مشهد 
نسبت به شهرهای دیگر بیشــترین جمعیت حاشیه نشین را 
در کشور دارد و یک ســوم جمعیت مشهد در مناطق پیرامونی 
زندگی می کنند. امسال با تصویب شورای اسالمی شهر بیش از 
۴0درصد از بودجه عمرانی را به حاشیه شهر اختصاص داده ایم و 

850میلیارد تومان پروژه زودبازده تعریف شده است.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز در حاشیه 
این مجمع گفت: مشکالتی که در نشســت مجمع شهرداران 
کالنشهر های کشور مطرح شد، شامل مشکالتی بود که سالیان 
سال است شــهرداری ها با آنها درگیر هستند و نمونه آن بحث 
مدیریت واحد شهری اســت. قرار شد در برنامه هفتم توسعه به 
این موضوع محکم تر نگاه شود و همچنین جلسات مشترکی با 
مجلس شورای اسالمی داشته باشیم و الیحه تهیه شده را یکپارچه 
کرده و تا پایان آبان ماه ارائه دهیم. مهدی جمالی نژاد، ادامه داد: 
یکی دیگر از موضوعات مهمی که مطرح شــده در این نشست، 
مدیریت پسماند و حمل ونقل عمومی بود که رئیس مجلس نیز 
در زمینه حمل ونقل عمومی ایده های خوبی داشتند و قرار شد در 

بودجه1۴02 مبلغ قابل توجهی در اختیار این حوزه قرار دهند .
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با نظم و ترتیب یک جا نشسته 
نامرتب بود ن کمد ها یکی از معضالتی اســت که د ر تمام خانه ها 
وجود  د ارد ،  حتی اگر کمد تان را کامال هم مرتب کنيد ، چند  روز بعد  
و د وباره شاهد  آشفتگی و به هم ریختن لباس ها د رکمد ها و کشوها 
خواهيد  بود . اما نظم د اد ن مرتب به کمد ها باعث می شود  تا از نظر 
فکری هم به آرامش برسيد  چرا که د رصورت نامرتب بود ن کمد ها 
هر بار که د ر کمد  را باز می کنيد  با انبوهی از آشفتگی و پارچه های 
روی هم تلنبار شد ه مواجه می شوید  که باعث آشفته شد ن نظم 

فکری تان د ر آن فضا می شود .
  مرتب نگه د اشــتن کمد  را به یک عــاد ت تبد یل کنيد  و همه 
وسایل را د ر محل مناســب قرار بد هيد . هر روز تنها 7د قيقه به 
مرتب کرد ن کمد  اختصاص بد هيد ، مطمئن باشــيد  7د قيقه از 
1440د قيقه ای که روزانه د ر اختيار د ارید  باعث می شود  کمد  شما 

هميشه مرتب باشد .
  گيره های لباس را د ســت کم نگيرید . اینهــا مهم ترین عنصر 
نظم د هند ه به کمد  لباس هایتان هستند . اگر گيره هایی باکيفيت 
بخرید  و جنس شان هم خوب باشد ، نظم فوق العاد ه ای به کمد تان 
می د هيد . بهتریــن گيره ها، همان گيره هایی هســتند  که روی 
اسکلت شان، پوششی از پارچه مخملی مانند  وجود  د ارد . اینها مانع 
از آن می شوند  که لباس از گيره ُسر بخورد  و پایين بيفتد . از نظر 

شکل هم زیبا هستند  و کمد  را منظم تر می کنند .
  جعبه های نظم د هند ه هم راهکار د یگری برای مرتب نگه د اشتن 
کمد ها و کشوها هستند . نظم د هند ه های بسيار زیبا و متنوعی د ر 
قيمت های مناســب د ر بازار وجود  د ارند  که با توجه به نيازي که 

د ارید  می توانيد  آنها را د ر اند ازه های مختلف تهيه کنيد .
  جد اکرد ن لباس های هر فصل از یکد یگر به شما کمک می کند  تا 
وضعيت منظم تری را د ر کمد تان شاهد  باشيد . وقتی که لباس های 
فصول مختلف د ر ميان هم و بد ون نظمی خاص قرار د اشته باشند ، 
هر بار که می خواهيد  به یکی د سترسی پيد ا کنيد ، باید  لباس های 
مختلف را ورق بزنيد  و کمد تان را به هم بریزید . پس لباس های هر 
فصل را کنار هم بچينيد  و د ر هر فصل، لباس های همان زمان را به 
قسمت د ر د سترس کمد  منتقل کنيد . طوری لباس های هر فصل 
را د ر کنار هم مرتب کنيد  که انگار می خواهيد  کمد  و ویترین یک 
فروشگاه لباس را آماد ه سازی کنيد . به اند ازه قد  و طول لباس ها 
د قت کنيد  و استراتژی خاصی برای چيد ن شــلوارها، مانتوها، 

شوميزها و... د رنظر بگيرید .
  شلف یا طبقه هایی که د ر بيشتر کمد های لباس وجود  د ارند ، 
گزینه های خوبی برای قرارد اد ن لباس های ضخيم مانند  پليورهای 
زمستانی یا شلوارهای جين هستند . چون این لباس ها حجيم اند  و 
جای زیاد ی می گيرند . پس بهتر است که آنها را آویزان نکنيد  و د ر 

عوض، به شکل تاشد ه روی طبقه یا شلف قرارشان بد هيد .
  د ر د نيایی که تعد اد  افراد  بی لباس و نيازمند  زیاد  است، د اشتن 
لباس هایی که هيچ وقت د یگر آنها را نخواهيد  پوشــيد ، اصال کار 
د رستی نيست. پس نگاهی به کمد تان د اشته باشيد  و اگر د ید ید  
که لباس یا کفشی را سال ها و ماه هاست که استفاد ه نمی کنيد ، آن 
را کنار بگذارید . بعضی ها معتقد ند  که به ازای ورود  هر عضو تازه ای 

به کمد  لباس ها، عضو قد یمی باید  ترانه بد رود  را بخواند .

نه چند ان کشکی 
منابع متعد د  کلسيمی د ر سبک تغذیه ایرانی وجود  
د ارد  که از شير و گوشــت قرمز تا تخم مرغ و حبوبات 
را شامل می شود  اما یکی از مشــتقات شير د ر زمره 
مؤثرترین منابع جذب کلســيم قــرار د ارد  و به علت 
کيفيت پروتئين های جذب شوند ه خود  می تواند  عالوه 
بر کلسيم، سایر ریزمغذی های مفيد  را برای بد ن هد یه 
می آورد . »کشک« به د و شکل  تر و خشک د ر برنامه 
تغذیه ایرانی ها وجود  د ارد  که نوع خشک آن به عنوان 
یک مکمل روزانه بســيار مفيد  اســت. طبع کشک 
خشک، البته سرد  و خشک است اما برای افراد ی که 
مایلند  رطوبت بد نشان را کاهش بد هند ، کشک گزینه 
مناسبی است. کشک خوراک مقوی و مناسبی برای 
گرم مزاجان و د موی هاســت. افراد  ســرد مزاج نيز با 
رعایت اند ازه و همراه با مصلحات نظير نمک و نعناع 
خشک می توانند  از خواص شگفت انگيز کشک بهره 
ببرند . کشک با د اشتن کلسيم فراوان، موجب تقویت 
استخوان ها، تسکين د رد های استخوانی و پيشگيری 

از د رد های مزمن استخوانی می شود . 

چند  توصیه از شیخ نخود کی 
شيخ حسنعلی، فرزند  علی اکبر مقد اد ی اصفهانی معروف 
به نخود کی اصفهانی، فقيه، عارف، زاهد  د ر سال 1279د ر 
نيمه ماه ذی  القعد ه د ر خانواد ه  ای متد ین و متقی چشم به 
جهان گشود .او سير تهذیب روح و روان را از همان کود کی 
و به همت پد ر خویش که از پرهيــزکاران زمانش بود  آغاز 
کرد  و چند  ســالی را نيز د ر خد مت حاجــی محمد صاد ق 
تخت پــوالد ی گذراند .شــيخ نخود کــی د ارای کرامــات 
 فراوان بود  و د ر نهایــت د ر 1361قمری د ر جــوار بارگاه 
حضرت رضا)ع( به خاک سپرد ه شد . او یکی د و ماه قبل از 
وفاتش فرزند ان خود  را از زمان این اتفاق آگاه کرد ه بود . د ر 

اد امه برخی از توصيه های این عارف را می خوانيد .
نمازهای یوميــه خویش را د ر اول وقت آنهــا به جای آور. 
آن مقد ار تحصيل کن که از قيد  تقليــد  وارهی. انجام امور 
مکروه، موجب تنزل مقام بند ه خد ا می شــود  و به عکس، 
انجام مستحبات، مرتبه او را ترقی می بخشد . هر روز صد قه 
د هيد ، ولو به وجه مختصر. شب ها قد ری د ر بی اعتباری د نيا 
و انقالب آن فکر کنيد  و مالحظــه کنيد  که د نيا با اهل د نيا 
چگونه سلوک می کند . عمد ه نظر د ر د و مطلب است، یکی 
غذای حــالل، د وم توجه د ر نماز و اصــالح آن، اگر این د و 

د رست باشد ، باقی د رست است.

روشنا

حکيم باشي

ترفند 

سید محمد  فخار

آیا رهایی از گذشته امکان پذیر است؟
د کتر علی صاحبی، روانشــناس بالينی، د ر مورد  تأثير اتفاقات گذشته 
بر زمان حال ما می گوید : سؤال مهم د رباره تأثير گذشته افراد  آن است 
که ببينيم آیــا طرح واره های اوليه ناکارآمد ی که د ر ما نقش بســته اند  
ما را د ســت  و زبان  بســته د ر اختيار آنها قرار می د هند ؟ البته از د ید گاه 
روانشناسی علمی، این یک برد اشت فروید ی است که نقض شد ه است، 
چون هيچ مد رک و استناد  علمی مشخص نمی کند  که مشکالت ما ریشه 
د ر گذشته د اشته باشند . گذشته و د وران کود کی کامال و صد  د رصد  بر ما 
تأثير گذار خواهند  بود  اما هرگز و به هيچ وجه نمی توانند  »تعيين کنند ه« 
زند گی هم اکنون ما باشند . د ر واقع همه مشاهد ات و آموزش های مستقيم 
و غيرمستقيم و رفتارهای د یگران د ر همه زمينه ها د ر چيزی که ما امروز 
هستيم و نحوه نگرش و تصميمات ما به گونه ای غيرقابل انکار »تأثير« 

د ارند . اما هرگز نمی توانند  رفتار ما را هم اکنون تعيين کنند .

ما قربانی گذشته نیستیم
این روانشــناس می گوید : قبال اعتقاد  بر این بود  که مــا به نوعی قربانی 
گذشته، تصميمات والد ین و همچنين تحت تأثير رفتار معلمان و مربيان 
خود  و د ر واقع قبل از زمان هوشياری مغز خود  هستيم؛ چون مغز د ر تمام 
د وره های زند گی رشد  نمی کند ، د رحالی که این موضوع واقعيت ند ارد . ما 
می توانيم با هوشياری نسبت به آنچه د ر گذشته و د وران کود کی بر ما رفته 
است، هوشيارانه د ست به اقد اماتی بزنيم که بهتر بتواند  خواسته های ما 
را برآورد ه کند  و از ما فرد  بهتری بسازد . چون ما باید  جوابگوی اقد امات و 
تصميمات خود  باشيم. د ر واقع ذهن ما برای اینکه روشن تر شود  و بتوانيم 
با خود  مهربان تر، علمی تر و منصفانه تر برخورد  کنيم باید  بپذیریم گذشته 
ما هر چه بود ه؛ خوب یا بد  نمی تواند  تعيين کنند ه رفتار امروز ما باشد . چون 
همه افراد  ازجمله خود  ما می توانيم با کمک از اراد ه، کاری انجام د هيم تا 

شرایط تغييرکند .

نقش آگاهی
بی شک، ما بد ون آگاهی و باالبرد ن سطح معلومات مان نمی توانيم د ست به 
انتخاب د رست بزنيم و تغييرات الزم را د ر زند گی خود  ایجاد  کنيم. اما وقتی 
سطح د انسته ها و توانمند ی های خود  را ارتقا د هيم، مشکالت امروز خود  را 

کوله پشتی  گذشته را زمین بگذار
فکر می کنيد  د وران کود کی 

تا چه حد  د ر زند گی کنونی شما تأثير گذار است؟

تکنیک بازسازی رفتار

مکث
 رفتار، مانند  یک ماشین اســت که نیاز به ۴ چرخ د ارد ؛ »فکر«، 
»عمل«، »احســاس« و »فیزیولوژی«. این ۴ چرخ د ر هر موقعیت 
خوب و بد ی با همد یگر می چرخند . مثال ما د ر هر موقعیتی فکری 
د اریم که همراه با عمل است و احساسی از آن عمل د اریم که بد ن 
ما واکنش فیزیولوژیکی نسبت به آن نشان می د هد . بنابراین د ر 
موقعیت های خاص و سخت باید  بتوانیم با توجه به این ۴ چرخ، سعی 
کنیم فکر و عمل خود  را به طوری تغییر د هیم که بتوانیم احساس 

بهتری د اشته باشیم.
علی صاحبی، روانشناس بالینی مي گوید: وقتی به خود مان حق 
اشتباه کرد ن بد هیم و فکر کنیم هر کسی ممکن است گاهی اشتباه 
کند  احساس گناه نمی کنیم و با احساس بهتری مواجه خواهیم شد . 
د ر نتیجه بد ن ما نیز از لحاظ فیزیولوژیک، شرایط بهتری را تجربه 
خواهد  کرد . ما می توانیم هنگام تصمیم گیری های مهم زند گی، روی 
یک کاغذ، عالمت به عالوه )مثبت( بزرگی رسم کنیم؛ طوری که 
صفحه به چهار خانه تقسیم شود . خانه سمت راست پایین، احساس، 

خانه سمت چپ پایین، فیزیولوژی و حالت بد ن، خانه سمت راست 
باال، فکر و خانه سمت چپ باال هم عمل خواهد  بود .

به گفته صاحبی، د ر هر موقعیتــی می توانیم با د رنظر گرفتن این 
چهار مورد ، احساســات خود  را مد یریت کنیم و تصمیم د رستی 
بگیریم؛ یعنی با د رنظر گرفتن و تد اعی هر موضوعی د ر ذهن، بهتر 

رفتار کنیم.
وقتی فکر می کنیم د ر یک مالقات مهم د وســت د اریم اعتماد  به 
نفس د اشته باشیم و بد ن مان د ر حالت آرام باشد ، بنابراین باید  افکار 
خود  را متناسب با آنها تغییر د هیم. به همین خاطر می توانیم همه 
احساسات خود  را بنویسیم و آنها را ارزیابی کنیم. سپس فکر کنیم 
قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد  که ما را نگران کند . ما باید  خود مان را 
به اند ازه کافی خوب، د وست د اشتنی و شایسته بد انیم. وقتی به همه 
این موارد  توجه د اشته باشیم می توانیم تصمیم بهتری بگیریم؛ یعنی 
د ر فرایند  تصویر سازی  و آرام کرد ن فکر و احساس، شرایط جسمانی 

بهتری را تجربه کنیم و د ر نهایت د رست رفتار کنیم.

با انتساب به د یگران ازجمله خانواد ه یا نظام آموزشی توجيه نخواهيم کرد  
بلکه خود مان را مسئول اعمال خود  می د انيم. مثال نمی توانيم بگویيم چون 
پد رمان نمی د انسته چطور می تواند  د رآمد  بهتری د اشته باشد  و هميشه د ر 
معامالت شکست خورد ه است، طبيعی است ما هم نتوانيم د رآمد  خوبی 
د اشته باشيم. صاحبی می گوید : بسياری از ما به گذشته خود  چسبيد ه ایم 
و همه مشکالت مان را ناشی از اشتباهات والد ین و اطرافيان مان می د انيم، 
چون نمی خواهيم مسئوليت بپذیریم. د ر واقع مسئوليت پذیری موضوع 
بسيار مهمی است که اغلب، افراد  شــانه از بار آن خالی می کنند . ما باید  
مسئوليت کارها و رفتارها و همچنين پيامد  آنها را بپذیریم. اما با توجه به 
اینکه کار سختی است و هزینه د ارد ، برای بسياری افراد  راحت تر است که 
بگویند  مشکالت آنها مربوط به گذشته و نوع تربيت آنهاست و د ر واقع اسير 
گذشته خود  هستند . تا زمانی هم که مسئوليت خود  را به د وش د یگران 

می اند ازیم، همچنان د ر بن بست باقی خواهيم ماند .

چگونه رفتار بهتری د ر پیش بگیریم
همه ما کوله پشــتی پر از آموزه های د وران کود کی با خود  همراه د اریم 
که تأثير بســيار زیاد ی بر زند گی ما د ارند . ولی به عقيد ه د کتر صاحبی، 

ما می توانيم این کوله بار سنگين را زمين بگذاریم، بار آن را سبک کنيم 
و کوله پشــتی د یگری برای خود  برگزینيم، د رصورتی که بسياری از ما 

همچنان با کوله بارهای سنگين گذشته به راه خود  اد امه خواهيم د اد .
این روانشــناس می گوید : تنها مســير اصــالح و بهبــود ی زند گی ما 
»خود ارزیابی« و شناخت بهتر و بيشتر خود مان است. د ر واقع می توان 
گفت خود  ارزیابی، د روازه ورود  به د نيای تغييرات است. وقتی ما خود مان 
را د ر هر شرایطی ارزیابی می کنيم د ر حقيقت به چيزی به نام آگاهی و 
هوشياری می رســيم. ضمن آنکه تعيين هد ف و خواسته های  ما د ر هر 
موقعيتی می تواند  تا حد ود  زیاد ی ما را کمک کند  تا انتخاب بهتری د اشته 

باشيم و بتوانيم تغييرات الزم را برای موفقيت ایجاد  کنيم.
همانگونه که طبق تئوری انتخاب د ر هر شرایطی، حتی اگر یک اسلحه 
برای اخاذی بر پيشانی ما باشد  ما باز هم حد اقل 3 انتخاب خواهيم د اشت. 
 بنابراین د ر هر موقعيتی، این انتخاب های ما هســتند  که تعيين کنند ه

 به شمار می روند  و هر کد ام نيز پيامد ی به د نبال خواهند  د اشت.
به گفته د کتر صاحبی، توجه د اشته باشيم ما با تفکر، مطالعه، مکاشفه و 
افزایش اطالعات خود  می توانيم شيوه های بهتری برای پاسخ به نيازهای 

خود  د ر پيش بگيریم.

بسیاری از ما د ر موقعیت های سخت و د شوار با این سؤال مواجه 

یکتا فراهانیگزارش
روزنامه نگار

می شویم که آیا عامل اصلی مشکالتی که امروز برای ما به وجود  
می آید  و رنج هایی که می بریم، ریشه د ر د وران کود کی ما د ارد  
و ما نیز چاره ای د ر مقابل آنها ند اریم؟ د رواقع پیش نویس های د یگران د ر گذشته تا چه حد  د ر زند گی 

کنونی ما تأثیر گذار خواهند  بود ؟ بزرگسالی تقریبا همه افراد  د ر اد امه تجربیات کود کی شان است 
و معموال تجربه اتفاقات منفی د ر آیند ه آنها تأثیر گذار خواهد  بود . چنان که بســیاری از آنها تا 

بزرگسالی هم اد امه خواهند  د اشت و فرد  را د چار د رگیری های فراوانی می کنند .
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طرحاسقاطخودروهایفرسودهبهبیراههمیرود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که پیش از این 19مهر 
از طرح وزارت صمت برای حذف اسقاط فرسوده ها حمایت 
کرده بود، دیروز اعالم کرد: مقرر بود یک درصد از قیمت 
تمام شده خودرو به صندوق ملی محیط زیست واریز شود 
و توسط این صندوق فرایند اســقاط مدیریت شود. علی 
سالجقه، معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گالیه ای داشــته باشم، گفت: این 
میزان به 1.5درصد از قیمت تمام شده خودرو افزایش پیدا 
کرده اما به صندوق زیر مجموعه وزارت صمت واریز خواهد 
شد که قابل پذیرش نیســت و با این فرایند مسئله اسقاط 
خودرو به بیراهه می رود و معنا و مفهومی نخواهد داشت. 
وی تصریح کرد:  این مسائل را از طریق ریاست جمهوری و 
مجلس شورای اسالمی پیگیری می کنیم چراکه 1.5درصد از 
قیمت تمام شده خودروها باید به صندوق ملی محیط زیست 
واریز شود تا صرف تســهیالت به صنایع، خصوصا صنایع 

خودرویی شود.

مکث

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامهنگار

هرچهوزارتصمتبرایحذفاسقاطخودروهاتالشمیکند،مخالفت
مجلسوسازمانمحیطزیستبااینتالشهابیشترمیشود.روزگذشته
رئیسفراکسیونمحیطزیستمجلسدریکاظهارنظررسمیاعالم
کردکهاگراسقاطخودروپولیشود،۳۰هزارکارگرمراکزاسقاطبیکار
میشوند.رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستنیزدربارهوضعیتفعلی
الیحهاصالحاسقاطوسایلنقلیهفرسوده،گفت:فرایندمسئلهاسقاط
خودرودرپیشنهادوزارتصمتبهبیراههمیرودودراینالیحهمقابله
باآلودگیهوامعناومفهومنخواهدداشــت.بااینشرایطبعیدبهنظر
میرسدپیشنهادمردادماهوزارتصمتدرحذفگواهیاسقاطوسایل
نقلیهوپرداختپولمعوضآنبهنتیجهبرسد،خاصهاینکهاینوزارتخانه
مسیرواریزمبلغفوقراپیشازاین،صندوقمحیطزیستاعالمکرده
بود.ولیبهتازگیمشخصشدهاینمبلغدراختیارخودوزارتصمت

قرارمیگیرد.
درگزارش2۰مهرهمشــهریبرآوردشــدهبودکهباتوجهبهمجموع
تولیداتوتعهداتوارداتخودروییسبکوسنگینقراراستدستکم
ســاالنه1۰هزارمیلیاردتومانازاینتغییر،منابعمالیبهدستآیداما
همچنانوسایلنقلیهفرســودهدرمعابرترددخواهندداشتوانگیزه
مالیبرایاسقاطاینوسایلبههیچوجهوجودندارد.رئیسفراکسیون
محیطزیستمجلسدریکبرنامهتلویزیونیگفتکهطبقالیحهجدید
دولتقرارنیستخودرویفرسودهازردهخارجشودبلکهقراراستیک
صندوقیپرشودکههیچتضمینیبرهزینهکرد،درآمدوخرجآننیست
واصوالبااینرقمتعیینشدههمهیچخودرویفرسودهایازردهخارج
نمیشودچراکهبرایهیچمالکخودروفرسودهایتوجیهاقتصادیندارد.
سمیهرفیعیگفت:تازهاینرقمنیزتوسطخودروسازپرداختنمیشود
واینپولازجیبخریدارخودرویجدیدمیرودواینیعنیمردمآن
راپرداختمیکنندوخودروســازهاریالیدرایــنخصوصپرداخت
نخواهندکرد.اگراسقاطخودروپولیشود،۳۰هزارکارگرمراکزاسقاط

بیکارمیشوند.
رفیعیدرادامهمشوقالیحهپیشنهادیدولترابیاثردانستوگفت:
اساسادرشرایطکنونیقشرضعیفدارایخودرویفرسودهاستکهاگر
تمامفراینداسقاطدرستوقانونیانجامشود،صاحبخودروطالبخرید
ارزانترینخودرودربازاربرایجایگزینکردناست.رئیسفراکسیون
محیطزیستمجلسدرادامهگفت:موتورسیکلتیکیازمنابععمده
آالیندگیهواست،اماجالباستکهدرسامانهستادحملونقل،بخشی
بهعنواناسقاطموتورسیکلتاصالتعریفنشدهاســت.ویافزود:در
نشستیکهاخیراباوزیرصمتداشتیم،اعالمکردندکههدفماازالیحه
دولتوپولیکردناســقاطخودروهایفرسوده،اسقاطموتورسیکلت
فرسودهاست.ایندرحالیاســتکهدرالیحهارسالیبهمجلساصال
صحبتیازموتورسیکلتنشدهاست.رفیعیخاطرنشانکرد:اگرخودرو

یاموتورسیکلتیقراراستاسقاطشودوتسهیالتیبگیرد،بایددرچرخه
حملونقلفعالبودهوآالیندگیداشتهباشد؛چراکهفقطدراینصورت
استکهاهدافقانونگذاربرایکاهشآالیندگیومصرفسوختمحقق
میشود.بدینترتیبفراکسیونمحیطزیســتمجلسباالیحهاخیر
دولتوپولیکردناسقاطخودروهایفرسودهکامالمخالفاستوباید

قانونمصوبمجلساجراشود.

21سال اسقاط
بحثاســقاطخودروبراینخســتینباردردهه۸۰مطرحشــد.طی
گزارشهاومطالعاتاثباتشــدبخشزیادیازآلودگیهوامربوطبه

منابعمتحرکاست.پسازآنتصمیمبراینشــدکهنسبتبهازرده
خارجکردنوسایلنقلیهایکهآالیندگیزیادیتولیدمیکنند،اقدام
شود.سال۸۵براینخستینباراینطرحمطرحشدواعتبارخوبیهم
بهآناختصاصیافت،امامبنابهگونهایبودکهبراساسشاخصهایی
بهازایوارداتخودرو،تعدادیخودرویفرســودهازردهخارجشــود.
درســال۹۷بامصوبهدولتمبنیبرممنوعیتوارداتخودرو،اسقاط
خودرونیزبهکمارفت.دراینزمینهمجلسیازدهمقانونمعطلمانده
ساماندهیصنعتخودروراسال1۴۰۰بهتصویبرساندوخرداد1۴۰1
آنراابالغکردکهبراســاسیکیازبندهایآن،عالوهبرواردکنندگان
خودرو،تولیدکنندگاننیزمکلفبهاسقاطیکدستگاهخودروبهازای

هرچهارخودروتولیدیشدند.
بااینقانون،همهامیدوارشدندکهرونداســقاطخودروهایفرسوده
شتابگیرد،اماهنوزدوســهماهازابالغقانوننگذشتهبودکهدولتو
دررأسآنوزارتصمتکهدرخودروسازیهاسهامداراستالیحهای
رابهمجلسآوردکهعمالاسقاطخودروهایفرسودهمتوقفمیشود
وخودروسازانمیتوانندباپرداختمبلغناچیزیازاینامرفرارکنند.
براســاساینالیحهوآخرینتغییراتآن،درصورتتشخیصوزارت
صمتمبنیبرنبودنگواهیاســقاط،خودروسازان1.۵درصدقیمت
دولتیخودروخودرابهصندوقتوسعهصنعتخودرویوزارتصمت
واریزمیکنندوبدینترتیبنیازیبهاسقاطخودرویفرسودهنخواهند
داشت.درعینحالخطراتزیستمحیطیخودروهایفرسودهبرای
شهرهایبزرگایرانبسیارزیاداست.وزارتبهداشتخسارتازآلودگی
هوادرسال1۴۰۰راخوشبینانه۷میلیارددالربرآوردکرد.ایندرحالی
استکهوقتیازآلودگیهواصحبتمیشود،سخنازبیماری،سرطان

ومرگومیراست.

مخالفت با حذف گواهی اسقاط خودرو
مجلسوسازمانحفاظتمحیطزیستباپیشنهادوزارتصمتبرایحذفگواهیاسقاطوسایلنقلیهفرسودهدرقبالدریافتپولمخالفند

کشف شواهد خشکیدگی 
زاینده رود در 15هزار سال قبل

سرپرستپیشینهیأتباستانشناسیچهارباغاصفهانبااعالم
ایننکتهکهنزدیکبه۵هزارقطعهشیتاریخیدرکاوشهای
گروهپژوهشــیدرمحورمیانیچهارباغدرسال۹۸کشفشد
امامطالعاتناتمامماند،گفت:شواهدتاریخینشانمیدهدکه
زایندهروددرطولتاریخهمخشکســالیداشتهوخشکسالی
حوضهزایندهروددرحدود1۵هزارسالپیشهمبهصورتفصلی

اتفاقافتادهاست.
محسنجاوریافزود:براساسشواهدموجودحتیخشکسالی
فصلینیزدرآندورهتاریخیاتفاقافتادهکهتاالبگاوخونیراهم
کامالخشکومحدودکردهاست.امابایدتوجهداشتکهشرایط
کنونیشدیدترشدهودرطولتاریخخشکیدگیزایندهرودبهاین

شکلنبودهاست.
سرپرستپیشینهیأتباستانشناسیچهارباغاصفهانبابیان
کاوشهایباستانشناسیدرمحورمیانیچهارباغ،حدفاصل
خیابانآمادگاهتامیدانامامحســین)ع(اصفهانکهدرآذرماه
سال1۳۹۸آغازشــدبهمهرگفت:کاوشهایماوآنچهمدنظر
تیمپژوهشــیدراینمحورتاریخیبود،انجامشد.امادرادامه،

مطالعاتمانیمهتمامماند.
ویافزود:زمستان۹۸طیکاوشهایما،نزدیکبه۵هزارقطعه
شیءشاملســفال،کاشی،ســکه،قطعاتفلزی،شیشهو…
بهدستآمدکههمهآنهابایدمطالعه،مستندسازیوطراحیشود
امامتأسفانهازبهمنماههمانسال،مطالعاتمتوقفشدواین

بخشبهسرانجامنرسید.
اینباستانشناسافزود:۶ترانشهبرایانجامکاوشهادرمحور
میانیچهارباغایجادکردیمکهطــولاینهااز۷تا1۵مترمتغیر
بودوجاهاییکهبایدبرایکاوشبهطولترانشهاضافهمیشدتا
سطحبیشتریازخیابانچهارباغموردکشفیاتقرارگیرد،بهطول
ترانشههااضافهشدوآنچهمدنظربوددراینکاوشهابهدستآمد.
جاوریگفت:دربخشترانشــهعمقیگمانهالیهنگاریدراین
محور،تعدادقابلتوجهیازبقایایاستخوانیکشفشدکهحاوی
اطالعاتمهمیدرخصوصگونههایحیاتوحشوافرادیبود

که۶هزارسالپیشزندگیمیکردند.
ویبابیاناینکهایــنبقایایاســتخوانیدرتحتانیترینالیه
گمانهعمقیکشفشدافزود:اینبقایایاستخوانیمربوطبهبز،
گوسفند،گاوواسببودکهاینهاراجمعآوریکردیمواکنونبرای

مطالعاتبهآکادمیعلومفرانسهفرستادهشدهاست.
اینباستانشناسدرخصوصعلتتوقفمطالعاتکاوشهای
باستانشناسیمحورمیانیچهارباغ،خاطرنشانکرد:مسئوالن
وقتنوسازیوبهسازیشهرداریاصفهانکهقراربودومتعهد
شــدهبودندادامهاینمطالعاتراتأمیناعتبارکنندبهدالیلی
اعالمکردندکهاعتبارموردنیازرانتوانستندتأمینکنندواین
مطالعاترویزمینماند؛هرچنداکنونقولدادهاندکهاینکار

بهسرانجامبرسد.

خبرروز نقلقولخبر

تکمیــل بــرای  نیــاز،  مــورد   اعتبــار 
تصفیه خانه هــای شــهرهای پیرامونی 
دریاچــه ارومیــه اســت و به گفتــه علی 
ســاجقه، رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت، دولــت، امســال ایــن 
بودجــه را تأمیــن می کنــد. وزیــر نیــرو 
هــم قــول داده کــه از پروژه هــا حمایــت 
کند. ســاجقه همچنیــن از وزارت نیرو 
خواسته است تا حقابه دریاچه ارومیه 

را بپردازد.

450
میلیارد تومان

هزینه برگزاری جام جهانی 2022 قطر 
اســت و به گفتــه دبیــر ســازماندهی و 
میــراث جام جهانــی قطــر، ایــن کشــور 
از جــام جهانــی 2022 حــدود ۹میلیارد 
دالر درآمــد خواهــد داشــت.  احتمــاال 
بــا 20میلیــارد دالر رشــد اقتصــادی 
نیــز مواجــه شــود. به گفتــه مقامــات 
قطــر، انتظــار مــی رود بیــش از یــک 
 میلیون تماشــاگر جام جهانــی به قطر 

سفر کنند.

200
میلیارد دالر

عددخبر

احمد دانایی نیا 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی کاشان
فرآینــد ثبــت ملــی روســتای پنــداس 
با توجــه بــه ویژگی هــا و شــاخص های 
گردشگری، معماری و طبیعی در حال 
انجام است که بر این اساس نخستین 
دفتر میراث بانی روســتایی کشــور در 
این روســتا راه اندازی شد. میراث بانی 
روســتایی در روســتاهای جوشــقان 
مرکزی، اســترک و جوشــقان قالی نيز 

به زودی دایر خواهد شد.

سیدعزت هللا ضرغامی
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی
بیش از ۱0سال است که تحریم اتحادیه 
اروپــا هســتم. پنجشــنبه گذشــته هــم 
تحریــم کانــادا بــه آن اضافه شــد. حاال 
تعطیات آخر هفته کجا باید برم! واقعا؟ 
دیروز بــا مردم و گردشــگران در قمصر، 
نطنز، ابیانه و زائــران آقا علی عباس در 
بادرود بودم. کانادا کیلو چند؟! نطنز با 
توجه به ظرفیت باال در حوزه گردشگری، 

قابلیت توسعه بیشتری دارد.
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عدد خبر

اســتاندار ســمنان بــا اشــاره بــه تولید 
پسته در دامغان گفت: ارزش فروش 
پسته اســتان به 5هزار میلیارد تومان 

هم می رسد.
بــه گــزارش تســنیم، ســیدمحمدرضا 
هاشــمی افــزود: حــدود 25.5هــزار 
هکتــار از اراضــی کشــاورزی اســتان 
زیرکشت پسته رفته که حدود 15هزار 

هکتار آن در دامغان است. 

5000
میلیارد

سمنان

نماینــده شــیراز و زرقــان در مجلس 
شــورای اســامی گفــت: بیــش از 
۳۰درصــد از منابــع بانکــی فــارس 
در خــارج از اســتان هزینه می شــود 
 و ســهم آنهــا در توســعه اســتان

ناچیز است. 
بــه گــزارش ایســنا، ابراهیــم عزیزی 
افــزود: انتظــار داریــم تــا تکلیــف 
 منابــع و مصــارف اســتان تعییــن و

مشخص شود. 

 ۳0
درصد

فارس

یزدعکس خبر

جشنواره »تئاتر مقاومت« در یزد

بخش تئاتر خیابانی هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر 
مقاومت با حضور 1۰۷هنرمند و رقابت 1۳اثر برگزیده از 
1۰استان کشور به میزبانی یزد برگزار شد. صبح جمعه 

2۹مهر اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان این بخش با نظر 
هیأت داوران انجام شد. نمایش ها در ۳مکان عمومی 
شهر یزد شامل کتابخانه مرکزی یزد، پارک باغ ملی و 

میدان امیرچخماق اجرا می شدند.
منبع: فارس

توسعه شبکه 
ریلی در 8مسیر 

بنابر آمار ارائه شده از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 

کشــور، هم اکنون 14.268کیلومتر خط ریلی در کشــور در دســت گزارش
بهره برداری است. به گزارش همشهری، توسعه این شبکه، تکمیل کریدور 
ریلی شمال-جنوب و غرب - شرق و اتصال شــبکه ریلی کشور به شبکه حمل ونقل 
بین المللی همچنان نیاز به ایجاد خطوط ریلی جدید را ضروری کرده است. با توجه به 
همین مسئله نیز 63.112کیلومتر مسیر ریلی در دست مطالعه و 3.276کیلومتر مسیر 
ریلی در دست اجراست. از میان خطوط در دست اجرا که اغلب آنها با چالش تامین منابع 
مالی مواجه هستند، 8طرح کالن ریلی که بیشترین اهمیت را در کریدور شمال-جنوب 

و شرق- غرب و اتصال به شــبکه بین المللی دارند قرار است از محل تهاتر نفت تامین 
اعتبار شوند. گرچه نام این طرح ها از سوی مســئوالن مربوطه اعالم نشده است، اما 
بررسی ها نشان می دهد این خطوط کالن ریلی شــامل چابهار-خاش-زاهدان، قطار 
 سریع السیر تهران-مشــهد، رشت- آســتارا، خرم آباد- دورود، اندیمشک-اهواز،
شیراز-بوشهر-عسلویه، تهران-همدان- سنندج و میانه-اردبیل-پارس آباد هستند. 
اغلب این طرح ها در مراحل پایانی هستند و عالوه بر استان محل  اجرا نقش مهمی در 
توسعه اقتصادی و ترانزیتی استان های همجوار و اتصال آنها به بخش های مختلف کشور 

و حتی اتصال کشور به شبکه بین المللی خواهد داشت. 

پروژه:  چابهار- زاهدان – خاش
طول خط:  ۶۳۴ کیلومتر
اعتبار مورد نیاز:  ۳00میلیون یورو

استان  محل اجرا: سیستان وبلوچستان 
دلیل اهمیت:  ایجاد کریدور ریلی شرق، اتصال 
بندر شهید بهشتی چابهار، به عنوان تنها بندر 
اقیانوسی کشور به شبکه ریلی، کمک به توسعه 
سواحل مکران، اتصال کشورهای آسیای میانه و 
افغانستان به آب های آزاد اقیانوسی 
زمان بهره برداری:  1۴02تا 1۴0۳

پروژه:  قطار سریع السیر تهران- مشهد 
طول خط:  800کیلومتر
اعتبار مورد نیاز:  -
 استان  محل اجرا: 
خراسان رضوی، سمنان، تهران 
دلیل اهمیت:  این قطار سریع السیر ظرفیت 
جابه جایی ساالنه بیش از 15میلیون نفر را 
خواهد داشت و به تنهایی می تواند پاسخگوی 
بیش از ۶0درصد از زائران حرم رضوی باشد 
و زائران را در مدت زمان ۳ ساعت و 5دقیقه 
منتقل کند. 
زمان بهره برداری:  سال1۴05

پروژه:  رشت – آستارا 
طول خط:  1۶0کیلومتر
اعتبار مورد نیاز:  20.000میلیارد تومان
استان  محل اجرا: گیالن 
دلیل اهمیت:  1۴هزار کیلومتر مسیر ریلی ایران به اروپا را وصل می کند و با 
بهره برداری از آن اقتصاد استان و ایران در مسیر توسعه، به ویژه در حوزه آسیای 
میانه و قفقاز قرار خواهد گرفت.
زمان بهره برداری:  پایان سال1۴01

پروژه:  خرم آباد- دورود 
طول خط:  121کیلومتر

اعتبار مورد نیاز:   ۳800میلیارد تومان
استان  محل اجرا: لرستان 

دلیل اهمیت:  این خط منجر به اتصال 
لرستان به شبکه ریلی کشور می شود و با 

توجه به حجم روز افزون تقاضای ترانزیت بار 
و مسافر در مناطق غرب و جنوب غربی، نقش 

مهمی در افزایش ترانزیت کریدور شمال- 
جنوب دارد.

زمان بهره برداری:  پایان سال1۴0۴

پروژه:  اندیمشک –اهواز 
طول خط:  1۴0 کیلومتر

اعتبار مورد نیاز:   -
استان  محل اجرا: خوزستان 

دلیل اهمیت: این طرح خط دوم راه آهن اندیمشک-اهواز و یکی از خطوط مهم راه آهن جنوب 
است. دوخطه شدن راه آهن جنوب به شمال، عالوه بر کاهش هزینه و سرعت جابه جایی کاال، 

امنیت مسیر را بیشتر می کند. 
زمان بهره برداری:  -

پروژه:  شیراز-بوشهر- عسلویه 
طول خط:  ۶55کیلومتر
 اعتبار مورد نیاز:
   ۴0 هزار میلیارد تومان
 استان  محل اجرا: 
فارس و بوشهر 
دلیل اهمیت:   اتصال بوشهر به شبکه ریلی، 
جابه جایی بار و مسافر و همچنین اتصال بندر 
عسلویه به شبکه ریلی در مسیر کریدور ریلی 
جنوب – شمال.
زمان بهره برداری:  سال1۴0۴

پروژه:  تهران-همدان-سنندج 
طول خط:  ۴20کیلومتر

اعتبار مورد نیاز:   1200میلیارد تومان
استان  محل اجرا: همدان و کردستان 

دلیل اهمیت:   این خط آهن در مسیر کریدور غرب 
کشور در سال اول بهره برداری، ظرفیت جابه جایی 
۳00 هزار مسافر و نیم میلیون تن بار را دارد که این 

ظرفیت در سال بیستم به 2برابر می رسد.
زمان بهره برداری:  پایان سال1۴01

پروژه:  میانه- اردبیل – پارس آباد 
طول خط:  1۷5 کیلومتر

اعتبار مورد نیاز:    2000میلیارد تومان 
استان  محل اجرا: اردبیل و آذربایجان شرقی 
دلیل اهمیت:    راه آهن میانه - اردبیل بخشی 
از راه آهن میانه- اردبیل- پارس آباد است و با 
هدف اتصال اردبیل به شبکه ریلی کشور و 
حمل مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی 
اردبیل از بنادر جنوبی در حال احداث است.

زمان بهره برداری:  پایان سال1۴01 

خراسان رضوی

فارس

خوزستان

لرستان

آذربایجان 
شرقی

گیالن

اردبیل

کردستان

همدان
تهران

بوشهر
سیستان وبلوچستان

پور
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ز قل
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ابهام در بازار محصوالت سلولزی
درحالی که تولیدکنندگان محصوالت سلولزی از رکود بازار خبر می دهند، مشاهدات از کاهش عرضه اقالمی مثل پوشک و دستمال کاغذی حکایت دارد

اخیرا بعضی از ســوپرمارکت ها و 

فروشگاه هـــای عرضــه کـننده گزارش
محصــوالت بهداشــتی از کاهش 
توزیع بعضی از اقالم ســلولزی مثل انواع دستمال 
کاغذی و پوشک بچه خبر می دهند. این نخستین بار 
از خردادماه است که در بازار این محصوالت حرفی از 

کمبود یا اختالل در عرضه به میان آمده است.
 به گزارش همشــهری بعضی خرده فروشی ها طی 
2هفته اخیر اعالم کرده اند که توزیع دستمال کاغذی 
در خرده فروشی ها کم شده است. برخی خانواده های 
دارای نوزاد و کودک نیز به تازگی برای خرید پوشک 
بچه با مشکل مواجه شده اند و از کاهش توزیع این 
کاال حتی در بورس فروش این محصوالت در منطقه 
بنی هاشم خبر داده اند. به گفته فروشندگان، با توجه 
به الگوی پرتکرار »کاهش عرضه برای دریافت مجوز 
افزایش قیمت« که امسال بارها در صنایع مختلف 
مورد استفاده قرار گرفت، این احتمال وجود دارد که 
برای این محصوالت هم درصدی از افزایش قیمت 
در راه باشد. تولیدکنندگان محصوالت سلولزی اما 
کمبود یا هرگونه اختالل در توزیع این کاال و اقالم 
مشــابه را به کلی رد می کنند و افزایش قیمت این 
محصوالت را نیز با توجه به روند کاهشی بهای جهانی 

مواداولیه منتفی می دانند.

بافانوسدنبالمشتریمیگردیم
عضو هیأت مدیره یکی از شرکت های صنعتی تولید 
محصوالت سلولزی بهداشتی درباره ادعای کاهش 
عرضه محصوالت در خرده فروشی ها به همشهری 
گفت: تولید و عرضه محصوالت سلولزی نه تنها کم 
نشده بلکه بازار به شدت در رکود است و آنچه عرضه 
می شود هم خریدار زیادی ندارد. هاشم علی حسنی، 
با اشــاره به کاهش فروش کارخانه ها به دلیل افت 
قدرت خرید مردم و همچنیــن پایان پاندمی کرونا 
افزود: بازار به قدری خراب اســت که تولیدکننده ها 
با فانوس دنبال مشتری می گردند و اگر فروشنده ای 
کمبودی در زمینه هرگونه محصول سلولزی داشت 
اعالم کند تا من هر تعداد کامیون که نیاز دارد برای 

او ارسال کنم.

شایدسلولزیهاارزانشوند
این فعــال صنفی احتمــال افزایــش قیمت اقالم 
سلولزی را نیز منتفی دانســت و اعالم کرد: قیمت 
محصوالت سلولزی از ابتدای امسال تاکنون به طور 

کلی 20درصد افزایش داشته و بعید می دانم برای 
ادامه سال تغییر قیمت دیگری برای این اقالم در کار 
باشد. حسنی با بیان اینکه قیمت جهانی مواداولیه 
اغلب صنایع رو به پایین اســت، اضافه کرد: با توجه 
به کاهش نرخ جهانی خمیر کاغذ، نه تنها دلیلی برای 
افزایش قیمت محصوالت سلولزی وجود ندارد بلکه 
حتی می توان در آینده نزدیک کاهش قیمت را برای 
این محصوالت متصور بود. به گفته این فعال صنفی، 
تنها مشکلی که امسال در زمینه تولید برخی اقالم 
مثل دســتمال کاغذی وجود داشت، کمبود کاغذ 
تیشو در بازار بود که به دنبال آزادسازی واردات آن، 
این کمبود برطرف شده و در این زمینه نیز دست کم 

تا پایان سال هیچ مشکل و کمبودی وجود ندارد.

گرانی،دلیلرکودبازار
اقالم ســلولزی از پرمصرف تریــن و ضروری ترین 
کاالهای مصرفی مردم محســوب می شوند و تغییر 
فرهنگ بهداشــتی مردم بعد از کرونا، مصرف این 
محصوالت را افزایــش نیز داده اســت. در چنین 
شــرایطی ادعای تولیدکنندگان مبنی بر رکود در 
بازار ایــن محصوالت منطقی نیســت و اگر چنین 
ادعایی درست باشد باید دلیل آن را در قیمت باالی 
این محصوالت جست و جو کرد. بعد از ابالغ افزایش 
20درصدی قیمت همه محصوالت سلولزی در تیرماه 
سقف قیمت مهم ترین محصوالت برای مصرف کننده 
در سامانه۱2۴)مرجع قیمت کاال و خدمات وزارت 

صمت( به ثبت رســید که بر این اســاس، قیمت 
مصرف کننده هر بسته 200گرمی دستمال کاغذی 
بســته به نوع و برند، 7 تا 2۴هزار تومان و هر بسته 
دســتمال توالت 2رولی ۱۴ تا ۳۸هزار تومان اعالم 
شده است. هر بسته 20تایی پوشک بچه نیز بسته به 
نوع و برند آن، بین ۴۱ تا ۵۹هزار تومان در این سامانه 
قیمت خورده است. براساس قیمت های اعالم شده در 
سامانه۱2۴، حداکثر قیمت مصرف کننده هر بسته 
۱0عددی پد بهداشتی بانوان نیز بین ۱0 تا نزدیک به 
2۹هزار تومان تعیین شده است؛ این در حالی است 
که مصرف کنندگان با قیمت های بسیار متفاوتی در 

فروشگاه ها مواجهند. 
کمبود و گرانی شدید پوشک های کامل بزرگسال، 
خانواده های معلوالن و سالمندان نیازمند به این کاال 
را با مشکالت زیادی مواجه کرده، به طوری که به گفته 
فروشــندگان، بعضی از مصرف کنندگان به ناچار و 
برای کاهش هزینه، با کمک گرفتن از پوشک های 
نواری که قیمت پایین تری دارند، پوشک های کامل 
 یک بار مصــرف را چندین بار اســتفاده می کنند. 
کمترین قیمت پوشــک های کامل بزرگسال برای 
هر بســته ۱0عددی هم اکنون ۱6۵هــزار تومان 
است که بســته به ســایز و برند تا ۴۵0هزار تومان 
هم به فروش می رســد. تولید داخلی این محصول 
بسیار محدود است و با توجه به نیاز مبرم، خانواده ها 
ناچارند آنچه را در فروشــگاه ها موجود است، با هر 
قیمتی خریداری کنند. خانواده هــای دارای نوزاد 

هم این روزها برای پوشک بچه قیمت بسیار باالتری 
نسبت به رقم اعالمی در سامانه۱2۴ می پردازند. هر 
بسته ۱0عددی پوشک کامل در برندهای معروف 
تولید داخل کشور ۵۵هزار تومان قیمت دارد و بسته 

2۸عددی به ۱۴۵هزار تومان هم می رسد.
بیشتر خانواده ها بسته های اقتصادی پوشک را تهیه 
می کنند کــه بین 2۴0 تا حــدود ۳00هزار تومان 
قیمت دارد. در زمینه پدهای بهداشــتی بانوان نیز 
اگر از محصــوالت بعضی از برندهــای گران قیمت 
مثل سپتونا و ال ویز صرف نظر کنیم بهای هر بسته 
۱0عددی پد بهداشتی بین 20 تا ۳0هزار تومان است 
که با توجه به ضرورت تهیــه و میزان مصرف، برای 
بسیاری از خانوارها رقم باالیی است. در محصوالت 
دیگر هم نرخ ها پایین نیســت. دستمال آشپزخانه 
2رولی ۴۵هزار تومان و قیمت هر بســته  دستمال 
کاغذی اقتصــادی که برخی از آنها بــا پایین ترین 
کیفیت ارائه می شــوند بین ۱۱ تــا 2۸هزار تومان 
است. این در حالی است که قیمت دستمال کاغذی  
رومیــزی برندهای مختلــف با توجه بــه کیفیت 
دستمال و نوع بسته بندی تا بسته ای ۴۵هزار تومان 
هم می رســد. برای دســتمال توالت نیز قیمت هر 
رول ۱0 تا ۱۵هزار تومان اســت که گرچه از سقف 
قیمت اعالمی در سامانه۱2۴ کمتر است ولی برای 
مصرف کنندگان قیمت باالیی محســوب می شود. 
هم اکنون بســته های ۸عددی دستمال توالت بین 

۸0 تا ۱00هزار تومان به فروش می رسند.

تاالر شیشه ای

قیمتقندوشکرثابتماند
قیمت قند، شکر و نبات درمیادین میوه و تره بار برای پنجمین 
ماه متوالی ثابت ماند. براساس نرخ نامه سازمان میادین میوه 
و تره بار شــهرداری تهران، قیمت شکر از خرداد ماه تغییری 
نداشــته و قند نیز بعد از کاهش قیمــت در مردادماه، 2ماه 
اخیر را بدون تغییر پشت سرگذاشــته است. شکر به صورت 
فله و بســته بندی در میادین با نرخ مصوب تنظیم بازاری به 

فروش می رسد.

قیمت در میادین

کیلوگرم/تومان

قیمتجدیدنوشابه
نوشــابه در فصل اوج مصرف گران شد. به گزارش 
همشهری، شرکت های تولیدکننده نوشابه در 2ماه 
اخیر قیمت تمام محصوالت خود را افزایش داده اند. 
بر این اساس قیمت انواع نوشــابه خانواده و قوطی 
2هزار تومان و قیمت شیشه های ۳۳0میلی لیتری 
۱.۸00تومان در 2ماه گذشته افزایش داشته است. 

میادین

سوپرمارکت

قیمتهابهتومان

اردیبهشت 1400
مهر 1401

 فانتا
 1.5لیتری، پرتقالی

12.000
18.000

اردیبهشت 1400
مهر 1401

 سون آپ
قوطی 330میلی لیتری

6.700
12.000

اردیبهشت 1400
مهر 1401

 الکیدو)کاله(
1.5لیتری- پرتقالی

10.000
18.000

اردیبهشت 1400
مهر 1401

پپسی
 1.5لیتری

11.900
18.000

شکر 
یک کیلویی

22.950

شکر 
3کیلویی
67.000

 شکر
  کیلویی
19.800

قند شکسته 
یک کیلویی

26.900

نبات 
چوب دار

39.000
نبات 

شاخه ای ریز

34.400
نبات 

شاخه ای

32.400
قند شکسته 

5کیلویی

133.500

آغازمعامالتگواهیسپردهبرنج
دربورسکاال

با آغاز معامالت گواهی سپرده برنج از هفته گذشته ۴۸تن برنج 
به ارزش ۴.۳میلیــارد تومان در بورس کاال مــورد مبادله قرار 
گرفته است. به گزارش همشهری، آمار ها نشان می دهد ساالنه 
حدود 2.۵میلیون تن برنج در ۱۵استان ایران تولید می شود و 
استان های گیالن با 220 هزار هکتار اراضی، مازندران با 2۱۴ هزار 
هکتار، گلستان با ۱00 هزار هکتار و خوزستان با ۱۸0 هزار هکتار 

عمده ترین تولیدکنندگان برنج در ایران هستند. 
براســاس آمار فائو، ایران از لحاظ تولید و سطح زیرکشت برنج 
رتبه بیست و هشتم تولید برنج دنیا را داراست. بر همین اساس 
کارشناسان اعتقاد دارند طراحی سازوکارهایی برای نظام مند 
شدن مبادالت این محصول استراتژیک در قالب شیوه های مدرن 
در ایران ضروری است تا از این طریق اوال قیمت های این محصول 
به صورت عادالنه و رقابتی تعیین شود. از سوی دیگر روش های 
توسعه کشت این محصول از طریق به کارگیری روش های تامین 

مالی جدید فراهم شود. 
به زعم کارشناســان بازار ســرمایه، یکی از ابزار های مالی که 
می تواند به توسعه معامالت این محصول کمک کند استفاده از 
ابزار گواهی سپرده کاالیی است زیرا به کارگیری این ابزار هم  به 
تامین مالی بهتر کشاورزان و توسعه کشت این محصول منجر 
می شود. بر همین اساس از فروردین سال قبل معامالت گواهی 
سپرده برنج در بورس کاال آغاز شد و حاال تازه ترین گزارش بورس 
کاالی ایران نشان می دهد معامالت این ابزار در هفته گذشته با 

رونق بیشتری مواجه شده است.

مبادله4.3میلیاردتومانگواهیسپردهبرنج
بورس کاالی ایران اعالم کرد، معامالت گواهی سپرده برنج طارم 
از هفته قبل از سر گرفته شد و ظرف ۳روز ۴۸تن گواهی سپرده 
برنج به ارزش ۴.۳میلیارد تومان در بورس کاال مورد مبادله قرار 
گرفت. هر گواهی سپرده برنج معادل یک کیلوگرم از این محصول 
است. مالک برای تحویل گرفتن کاال از انبار در استان مازندران 
الزم است حداقل به میزان ۱00 کیلوگرم گواهی سپرده کاالیی 

را ارائه کند. 
براســاس اطالعیه مدیریت بازارهای مالی بورس کاالی ایران، 
حداکثر زمان نگهداری کاال در انبار مذکور تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۴02 
بوده و تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی و آخرین روز 
معامالتی نماد ایجاد شده 2۱ تیر سال آینده بوده و پس از آن، 
معامالت نماد برای فرایند تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف 
می شود. بررسی های آماری نشان می دهد در سال گذشته در 
مجموع ۳76 هزار و ۹7۹ گواهی سپرده برنج معادل ۳76 تن و 
۹7۹ کیلوگرم برنج به ارزش ۱7 میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان 
مورد معامله قرار گرفت. از ابتدای سال تاکنون نیز در مجموع 
2۵۸ هزار و 6۳0 گواهی )معادل 2۵۸ تن و 6۳0 کیلوگرم( برنج 

طارم به ارزش 2۱ میلیارد تومان دادوستد شده است.

چهره ها بازارها

شانه2کیلوییتخممرغ،79هزارو600تومان
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت: قیمت مصوب تخم مرغ تغییر نکرده و همان نرخ 
مصوب یعنی هر کیلوگرم ۳۹هزار و ۸00تومان و شانه دو کیلویی 7۹هزار و 600تومان است و فروش بیش 
از قیمت مصوب، تخلف محسوب می شود. مهدی یوسف خانی درباره چند نرخی بودن تخم مرغ در بازار 
گفت: بخشی از این تفاوت قیمت شاید تخلف یا   سوءاستفاده برخی واحدهای صنفی است.  قیمت برخی 
مناطق تا ۸2هزار تومان است، حتی قیمت ۸0هزار تومان هم دیده ایم. ولی اینکه می فرمایید قیمت ها 

۹0هزار تومان شده هم غیرممکن نیست، ولی به هر حال قیمت مصوب باید رعایت شود.

کاهش40درصدیمصرفنانفانتزی
رئیس اتحادیه نانوایان حجیم از کاهش ۴0درصدی مصرف نان فانتزی خبر داد وگفت:مردم به قیمت نان 
فانتزی عادت کردند اما همچنان کاهش تقاضا و تولید در این بخش وجود دارد.محمدجواد کرمی افزود: 
بعد از افزایش نرخ نان فانتزی گزارش هایی مبنی بر فروش ساندویچ  با نان سنتی و لواش در برخی مناطق 
تهران و شهرستان ها به دست ما رسید؛ اما مردم تمایل دارند که این خوراک ها را با نان فانتزی مصرف کنند 

و به نظر می رسد این نحوه فروش موقتی باشد.

محسن خجسته مهر
 مدیرعامل شرکت ملی نفت:

ظرفیــت تولیــد نفــت مــا ۳میلیــون و 
۸۳۸هزار بشکه است که تا پایان سال به 
۴میلیون بشکه می رسد. شیب صادرات 
نفت نیز مناسب و صعودی شده است.

نلو
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هم

س: 
عک

سید احسان خاندوزی
 وزیر اقتصاد:  

در صنعت خــودرو   شــیوه فعلــی جوابگو 
نبوده و  دولت باید در این مسیر با تغییر 
نقــش تصدی گــری، نقــش تنظیم گــری 

خودش را                            ایفا کند.



خیال خام حذف 

ایران
 همه داليل حذف نشدن تیم   ملی 

ايران  از جام جهانی فوتبال
برای داستان های عجیب و دور از انتظار تیم ملی 
در مســیر جام جهانی، پایانی وجود ندارد. این 
تیم برای رسیدن به جام جهانی به اندازه کافی 
دشواری کشــیده و در نهایت یکی از نخستین 
تیم هایی بوده که راهی این تورنمنت شده است. 
نخستین جام جهانی خاورمیانه ای تاریخ اما برای 
بهترین تیم این روزهای فوتبال در این منطقه، 
با حاشــیه هایي همراه بوده اســت. در روزهای 
اخیر گروه های مختلفی در حــال برنامه ریزی 
هستند تا ایران به جام جهانی نرسد. این موضوع، 
نگرانی هایی برای هواداران تیــم ملی به وجود 
آورده اســت. هوادارانی که برای تماشای تیم 
کشورشــان در این جام، باید 4 سال صبر کنند. 
آیا این واقعا یک تهدید جــدی و نگران کننده 
برای فوتبال ایران است؟ آیا تیم ملی واقعا روی 
همان پرتگاهی قرار دارد که گروهی از رسانه های 
بین المللی ترســیم می کنند؟ آیا فیفا ریسک 
انجام چنین برخــوردی را می پذیــرد؟ به نظر 
می رســد فعال جایی برای نگرانی در مورد تیم 
ملی نیست. چرا که احتمال کنار گذاشته  شدن 
ایران از این جام اصال زیاد به نظر نمی رسد. دالیل 
زیادی برای جدی نگرفتن این تهدیدها وجود 
دارد. دالیلی که نشــان می دهند ایران در قطر 
حاضر خواهد بود و جام جهانــی را آغاز خواهد 
کرد. با این حال نباید انتظار داشــته باشیم که 
تالش ها برای کنار گذاشــته شــدن ایران نیز 
متوقف شوند. جالب اینکه این تالش ها به صورت 
جدی از ســوی رســانه های انگلیسی پیگیری 
می شوند. تلگراف نخستین رســانه ای بوده که 
به صورت رسمی به این مسئله پرداخته و نشریه 
سان نیز ماجرا را دنبال کرده است. دالیل مطرح 
شده از سوی این دو رسانه اما متفاوت بوده است. 
تلگراف به ادعای اوکراینی ها برای اســتفاده از 
پهپادهــای ایرانی در جنگ روســیه و اوکراین 
اشاره داشته است. ادعایی که به صورت رسمی 
از ســوی وزیر امور خارجه ایــران و همچنین 
مقامات ارشد روسیه تکذیب شده و تا کنون هیچ 
سندی برای اثبات آن در مجامع جهانی وجود 
نداشته است. نشریه سان نیز اتفاقات اخیر ایران 
را دلیلی بــرای حذف تیم ملــی از جام جهانی 
دانسته است. این همان نشریه ای است که بعد از 
همگروهی با تیم ملی در رقابت های جام جهانی، 
خوشــحالی اش را با یک تیتر درشت نشان داده 
بود. ظاهرا انگلیسی ها دست به هر کاری می زنند 
تا در نخستین مسابقه جام، 3 امتیاز بی دردسر 
به دســت بیاورند. در چنین شرایطي یک کارزار 
هم توسط فردي خارج نشــین به راه افتاده که 
داســتان را وارد فاز جدیدي کرده اســت. هر 
چند به نظر می رســد که آنها برای به سرانجام 
رساندن این ادعاها، با یک ماموریت غیرممکن 

روبه رو هستند.
 چرا نباید نگران تالش هایی شبیه به این بود؟ به نظر 
می رســد فیفا روبه روی چنین ادعاهایی مقاومت 
خواهد کرد. چرا که برنامه ریزی بازی ها به طور کامل 
انجام شده و بلیت فروشی هر مسابقه ایران در مرحله 
گروهی نیز به پایان رسیده است. کامال بعید به نظر 
می رسد که در چنین شرایطی، فیفا برنامه بازی ها 
را تغییر بدهد. عالوه بر این، لغو 3 بازی ایران در این 
جام بدون درنظر گرفتن تیم جانشــین نیز محال 
خواهد بود. چرا که فیفا به هیچ قیمتی فرصت انجام 
3 بازی در جام را از خودش نمی گیرد. این تصمیم، 
لطمه بزرگی برای حامیان مالی فیفا به شمار می رود 
و یک ضرر مالی بزرگ برای این نهاد به همراه خواهد 
داشت. از این گذشته، انتخاب تیم جانشین برای 
ایران در این جام نیز یــک چالش عجیب و غریب 
خواهد بود. چرا که با توجه به حضور 2 تیم اروپایی 
در گروه ایران، نمی توان تیمی مثــل ایتالیا را در 
این گروه قرار داد. روز گذشته برخی از رسانه های 
ایتالیایی مدعی شدند تیم ملی کشورشان با سهمیه 
آزاد جانشین ایران می شود. اگر هم قرار به انتخاب 
یک تیم آسیایی باشد، با توجه به حضور 6 تیم از این 
قاره در جام، تیم هــای قاره های دیگر به خصوص 
آمریکای جنوبی معترض خواهند شد. تجربه نشان 
می دهد که فیفا به هیچ وجه خودش را در معرض 
این چالش بزرگ قرار نمی دهد. دبیرکل فدراسیون 
فوتبال نیز این اتفاق را یک مسئله سیاسی دانسته 
و تأکید داشــته که حذف تیم ملی از جام جهانی، 
مصداق آشکار دخالت سیاســت در فوتبال است. 
البته که خیلی ها روســیه را مثــال می زنند که با 
تصمیم فیفا از همه رقابت های بین المللی حذف شد 
اما شرایط روسیه کامال با ایران متفاوت بود و هنوز 
هم کوچک ترین ادعا در مورد کمک نظامی ایران 
به این کشور در جنگ با اوکراین، به اثبات نرسیده 
است. اساسا زمان کافی برای بررسی این احتمال 
از سوی فیفا هم وجود ندارد. آنها قصد ندارند جام 
جهانی را قربانی یک گروکشی سیاسی کنند. حتی 
فهرست اولیه تیم ها نیز به فیفا ارسال شده و کامال 
بعید به نظر می رسد که پرونده حذف ایران از جام 

روی میز باشد.
 تیم ملی این اواخر از ماجراهــای زیادی ضربه 
خورده است. لغو سیاسی اردوی کانادا، زنجیره ای 
از اتفاقات را بــرای این تیم رقــم زد و حاال نیز 
خیلی ها دست به هر کاری می زنند تا پرچم ایران 
در بین پرچم های جام جهانی دیده نشود. پسران 
ایران اما فارغ از همه این تالش ها، بخشی از این 

تورنمنت خواهند بود.
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خط تیره، پاک شد! 
روند شکست ناپذيری فوالد هم از بین رفت. لیگ برتر 
فصل گذشته، يک تیم بدون  شکست داشت و اين 

روند تا پايان فصل نیز ادامه پیدا کرد
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 مرد اول نیمکت سپاهان، هم ساپینتو را 
 شکست داده و هم به بردی اف غلبه کرده

تا قدرت ويژه اش را نشان داده باشد

کودک 37 سالهخاص مثل مورایس!
تنها ديدار مهم امروز در اروپا را چلسی و 

يونايتد برگزار می کنند اما اين بازی زير 
سايه قهر و تنبیه رونالدو قرار دارد
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استقالل

آلومینیوم

 دفاع
غلیظ!
استقالل برای سومین بار در 
طول فصل به تساوی بدون 
گل رضایت داد تا به رده سوم 
جدول سقوط کند

و دیگر هیچ
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تجربه رایگان

زندگی بی رحم تر از آن اســت که 
رایگان به کسی درس بدهد. هر 
عبرتی که شما می گیرید و هر 
تجربه ای که می آموزید، مستلزم 
از دست دادن یک سرمایه است. با 
این حال تصادفا گاهی درس هایی به 
شما داده می شود که هزینه اش زیاد هم باال نیست. یکی از 
این درس  ها، در جریان بازی این هفته سپاهان و تراکتور به 
ژوزه مورایس، سرمربی طالیی پوشان و شاگردانش داده شد. 
آنها در نیمه اول با نتیجه شگفت انگیز 3 بر صفر از میهمان 
پرآوازه خود جلو افتادند، اما در نیمه دوم بازی را ول کردند 
تا تراکتور 2گل بزند و فاصله را کاهش بدهد. به این ترتیب 
سپاهان احســاس خطر کرد، اما خوش اقبال بود که به گل 
چهارم رسید و 3امتیاز را به تلخ ترین شکل ممکن از دست 

نداد. شاید تجربه بعدی، اینقدرها هم ارزان نباشد!

وزنكته بازی چهره ر

خاص مثل 
مورایس!

از همان شــروع لیگ برتر بیست ودوم، خیلی ها 
در انتظار برخــورد 3مربی خارجــی لیگ برتر 
بودند. حاال 2 مســابقه از 3 بازی بین این مربیان 
در نیم فصل اول لیگ برتر برگزار شــده و در هر 
دو بازی، ژوزه مورایس زمین مسابقه را به عنوان 
مربی برنده ترک کرده اســت. مرد اول نیمکت 
سپاهان، هم ساپینتو را شکســت داده و هم به 
بردی اف غلبه کرده تا قــدرت ویژه اش را به این 
دو مربی نشان داده باشــد. او در هر دو بازی نیز 
با اقتدار به پیروزی رسیده و حاال فاصله زیادی با 

صدر جدول ندارد.
تیم مورایس در مسیر رســیدن به این پیروزی 
جذاب، ســتاره های زیادی داشــت. یکی از آنها 
عیســی مرادی بود که 2 بار دروازه تراکتور را باز 
کرد. عیسی قبل از شــروع فصل، بازیکن خوشه 
طالیی ســاوه بود اما در یک بازی دوستانه، مورد 
توجه مورایس قرار گرفت و با ســپاهان قرارداد 
بست. مرادی حاال نشان داد که ارزش این فرصت 
ویژه را داشــت. در روز رؤیایی سپاهان در نقش 
جهان، رامین رضاییان هم عالی ظاهر شد و یکی 
از دیدنی ترین گل های فصل را با یک ایستگاهی 
تماشایی به ثمر رساند. از آخرین بازی رامین در 
تیم ملی، زمان بسیار زیادی گذشته اما او با تداوم 
درخشش در لیگ برتر، حضورش را در فهرست 

ایران برای جام جهانی قطر قطعی کرده است.
مهره مهم دیگر ســپاهان برای این بازی، فرشاد 
احمدزاده بود؛ بازیکنی که با یک تعویض اجباری 
و بعد از مصدومیت یاســین ســلمانی به زمین 
مســابقه رفت اما 2پاس گل بــرای هم تیمی ها 
فرستاد. فرشاد در 2 هفته گذشته، 3 پاس گل داده 
و دوباره به فرم ایده آل نزدیک شده است. به نظر 
می رسد که صبرکردن برای مورایس، نتیجه داده 
و حاال نخستین نشــانه های پروژه او در اصفهان 
مشخص شده اند. ســپاهان این روزها هم خوب 

بازی می کند و هم عالی نتیجه می گیرد.
با وجود روبه رو شــدن با شکســت سنگین در 
اصفهان، این بازی بدبینــی خاصی در مورد تیم 
بردی اف به وجود نمــی آورد؛ چراکه آنها نمایش 
بسیار خوبی در این جدال داشتند و به خصوص در 
نیمه دوم، فراتر از حد انتظار ظاهر شدند. اخراج 
محمدرضا اخباری در همان نیمه اول، کار تراکتور 
را دشوار کرد و ایستگاهی دیدنی رامین رضاییان 
نیز، تیر خالص را به این تیم زد. اخباری درست 
بعد از دعوت شدن به تیم ملی، مرتکب یک  اشتباه 
بزرگ شد و تیمش را در اصفهان 10نفره کرد. با 
ورود کاوه رضایی به زمین اما تراکتور راه افتاد و 
در نیمه دوم، 2 گل به ثمر رســاند. آنها حتی در 
یک قدمی بازگشت نیز بودند اما درنهایت امتیازی 
به دست نیاورند. این درست همان توقعی بود که 
از جدال 2 مربی خارجی بزرگ در فوتبال ایران 
ســراغ داریم؛ یک بازی جذاب بــا گل های زیاد 
و البتــه کیفیتی که تحت تأثیر هیــج اتفاقی در 

جریان بازی قرار نگرفت.

وز سوژه ر

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

3721-1063110 پرسپولیس1

8719-1054115 سپاهان2

6519-1054111  استقالل3
8718-1053215 گل گهر4
9516-1044214نساجی5
14-13-1042413 تراکتور6
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6112-92617 فوالد9
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نگرانیم علیرضا!
احساس دردهای متناوب بیرانوند، دغدغه بزرگ تیم ملی

آش آنقدر شور شده که گزارشگر بازی ملوان - پرسپولیس هم به درستی به آن اشاره کرد. زمانی 
که بعد از صحنه مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه پرسپولیس علیرضا بیرانوند روی زمین 
افتاد، آقای گزارشگر گفت: »قشنگ معلوم است که مصدومیت دارد.« این چندمین بار است 
که گلر سرخ ها اینطور روی زمین می افتد و پیچ و تاب می خورد؛ چه در تمرین و چه در جریان 
مسابقه. اگر تصاویر اخیر منتشر شده از بیرو را جست وجو کنید، کلی عکس از او با ژست دست 
به کمر پیدا خواهید کرد؛ تصاویری که نشــان می دهد گلر قرمزها مصدومیت جدی از ناحیه 
کمر دارد. گفته می شود او برای رفع اساسی این مشکل نیاز به جراحی دارد، اما به دلیل نزدیک 
بودن جام جهانی قیــدش را زده و ترجیح می دهد فعال با این درد کنــار بیاید. اینکه او تا چه 
زمانی قادر خواهد بود با همین نسخه پیش برود مشخص نیست، اما اگر پیش از جام جهانی 
شاهد جدی شدن مسئله بیرو باشیم، تیم ملی به شدت ضربه خواهد خورد. او دروازه بان اصلی 
تیم ایران است که در جام جهانی قبلی هم به خوبی کارش را انجام داد. بیرانوند متخصص جمع 
کردن توپ های هوایی اســت و اعتمادبه نفس باالیی هم دارد، بنابرایــن حق داریم نگران وضعیت 

جسمانی او باشیم.

پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر، در حالی با یک گل از سد ملوان 
گذشت که 2 تیم نمایش بسیار مالل آوری داشتند و کمتر کسی از 
تماشای مسابقه لذت برد. شاید اگر اتفاقات جنجالی دقایق پایانی 
نبود، این مسابقه کال در ذهن کسی باقی نمی ماند. اگرچه گزارشگر 
بومی اصرار داشــت ملوان بازی خوب و پایاپایی ارائه داد و بیراه هم 
نمی گفت، اما این مساوات در مسابقه بیش از آنچه ناشی از سزاواری 
میزبان بوده باشد، از کرختی میهمان نشأت می گرفت. در حقیقت ما 
شاهد »تعادل صفر« بودیم. هیچ کس هیچ حرفی برای گفتن نداشت 

و این تنها یورگن لوکادیا بود که تفاوت را رقم زد.

شماره 4 و دیگر هیچ
مثل دیدار خارج از خانه برابر نفت مسجدسلیمان، پرسپولیس در 
شرایطی به پیروزی دســت یافت که بیش از هر چیز دیگری باید 
قدردان یورگن لوکادیا باشد. او به معنای واقعی کلمه تفاوت را رقم 
زد. مهاجم تراز جهانی سرخپوشــان اگرچه در طول مسابقه کم اثر 
ظاهر شد، اما به جرأت می توان گفت نخستین توپ خوبی را که به 
دستش رسید به گل 3 امتیازی بازی تبدیل کرد. در فوتبال چیزی 
قابل پیش بینی نیست، اما نوع روند مسابقه طوری بود که شاید اگر 
این گل به ثمر نمی رسید، پرسپولیس باید با همان تک امتیاز انزلی 
را ترک می کرد. او پاس خوب دانیال اسماعیلی فر را دریافت کرد و با 
یک ضربه بغل پای حرفه ای در ارتفاع مناسب تیمش را به گل برتری 
رساند. اگر به ژست و استیل لوکادیا قبل از رسیدن توپ توجه کنید، 
روشن است که او تصمیمش را گرفته بود چطور به توپ ضربه بزند. 
این، تفاوت یک مهاجم حرفه ای با همتایان آماتور خود است. سرعت 
باالی انتقال باعث می شود لوکادیا در چنین میدان سختی، تیمش را 

با وجود سزاواری کمتر به امتیازات کامل برساند.

یک نقطه روشن کوچک
در روز نه چندان خوب پرسپولیس، اگر قرار باشد به یک نقطه روشن 
کوچک دیگر اشــاره کنیم باید سراغ شــیخ دیاباته برویم. او دقایق 
کوتاهی در این بازی شانس حضور در میدان را پیدا کرد و نخستین 
موقعیت خطرناکش را با پیراهن پرسپولیس ساخت. شیخ در دقایق 
پایانی و روی یک ضد حمله، یکی از همان کارهایی را کرد که شگرد 
دارد و در پیراهن استقالل هم زیاد از این بازیکن دیده بودیم؛ با قدرت 
بدنی باال به تو زد، یکی دو نفر را پشت سر گذاشت و در شرایط نامتعادل 
ضربه اش را زد که ایمان صادقی مانع از گلزنی او شد. شیخ اگر با همین 
ورژن در پرسپولیس ادامه بدهد، خرید او هم مثل لوکادیا توجیه فنی 
خواهد داشت. هرچند هنوز نگرانی غالب، همان تکرر مصدومیت های 

این بازیکن است.

چرا موقعیت نمی سازی؟
مشکل بزرگ پرسپولیس، همان مسئله تکراری 2 سال اخیر است، 
همان که قبل از بازی هم در موردش نوشــته بودیم. فهرســت تیم 
»کهکشانی« است، اما کیفیت بازی تناسب چندانی با این برچسب 
ندارد. پرسپولیس با وجود در اختیار داشتن تعدادی از بهترین پاسورها 
و هافبک های نفوذی تیم، توانایی بازی سازی ندارد، به شکل عجیبی 
کم موقعیت می سازد و کم به گل می رسد. تنها بازیکن موفق سرخ ها 
تا این برهه از فصل در زمینه خلق موقعیت، دانیال اسماعیلی فر بوده 
که در یک انتقال جنجالی جای رامین رضاییان را گرفت، اما با ارسال 
چهارمین پاس گلش در این بازی نشان داد خرید خوبی بوده و کمتر 
اجازه داده جای خالی رضاییان حس شود. پرسپولیس فعال در زمینه 
امتیازگیری خوب بوده، اما تداوم ایــن مدل نمایش ها از تیم یحیی 

گل محمدی، مدام انتقادها را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

در حسرت سطح دعوا

یکــی از جدیدتریــن دعواهایــی 
که در فوتبــال آســیا در گرفته، 
مربوط می شــود به تنش لفظی 
کره جنوبی و قطر در مورد میزبانی 
از جام ملت های آســیا2023 . ابتدا 
قرار بود این بازی ها در چین برگزار شود، 
اما این کشور به دلیل بیم از شیوع کرونا انصراف داد. 2گزینه نهایی 
برای جانشینی با چین، کره جنوبی و قطر بودند و کنفدراسیون 
هم دومی را برگزید؛ کشوری که در این سال ها میزبان بسیاری از 
مسابقات بین المللی بوده و خیال همه راحت است که از پس کار 
برمی آید. بعد از انتخاب قطر، کره ای ها به شدت به کنفدراسیون 
اعتراض کردند و طرف عربی هم در پاسخ، زیرساخت ها، تجارب و 
مزایای خودش را به رخ کشید. خواستیم بگوییم به سطح دعوای 
اینها غبطه می خوریم، چون مهم ترین درگیری در فوتبال ایران 

بر سر بلندی و کوتاهی چمن زمین است!

خط تیره، پاک شد! 
آخرین خط تیره جدول لیگ برتر نیز سرانجام از بین رفت. لیگ 
برتر فصل گذشته، یک تیم بدون  شکست داشــت و این روند تا 
پایان فصل نیز ادامه پیدا کرد. 10 هفته بعد از شروع این فصل اما 
همه تیم ها حداقل یک بار شکســت خورده اند. بعد از باخت مس 
رفسنجان و ذوب در هفته گذشته، فوالد تنها تیم بدون شکست 
این فصل لیگ بود. نکو و تیمش اما این هفته روبه روی نســاجی 
بازنده شدند تا این رکورد را از دست بدهند. این نتیجه، یک زنگ 
خطر جدی برای نکو و تیمش بود؛ تیمی که این روزها اصال خوب 
بازی نمی کند و در حد و اندازه های یک مدعی ظاهر نمی شــود. 
فوالد بعد از شکست دادن سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر، دیگر 
در هیچ مسابقه ای برنده نشــده است. این تیم در 4بازی متوالی، 
متوقف شد و این هفته نیز نخستین شکست فصل را تجربه کرد. 
حاال فوالد به رده هفتم جدول لیگ تبعید شده است. یک جایگاه 
کامال نگران کننده برای تیمی که فصل را با انگیزه تبدیل شدن به 
یک مدعی شــروع کرده بود. این تیم با یک بازی کمتر، 9 امتیاز با 
صدر جدول فاصله دارد. آنها حتی در صورت برنده شدن در نبرد 
معوقه با ملوان، باز هم 6 امتیاز از پرسپولیس کمتر خواهند داشت. 
نتایج هفته های گذشــته برای نکونام اصال خوشــایند نیستند. 
گزینه آینده نیمکت تیم ملی، این روزها نتوانسته تیمش را در فرم 
مطلوبی قرار بدهد. کلیدی ترین مشکل فوالد در این فصل، مشکل 
گلزنی است؛ تیمی که در 6 هفته گذشته، فقط 4 گل به ثمر رسانده 
و فقط در یک بازی از این فصل، بیشــتر از یک گل زده است. این 
تیم به خصوص بعد از جدایی شیمبا، در خط حمله اصال کوبنده و 

زهردار به نظر نمی رسد.
این دومین برد بزرگ نســاجی در دومین هفته متوالی بود. آنها 
بعد از شکست دادن گل گهر صدرنشین، حاال شخصیت شان را 
با تحمیل نخستین باخت به فوالد نشان دادند. نکته جالب این 
بازی، شباهت عجیب گل دوم نساجی به گل تساوی فوالد بود. 
جالب اینکه 2 بازیکن فصل گذشته پرسپولیس نیز نقشی محوری 
روی این دو گل داشــتند. گل تساوی فوالد با ســانتر احسان 
پهلوان و گل دوم نساجی با سانتر علی شجاعی به ثمر رسیدند. با 
وجود روبه روشدن با شکست در قائمشهر، مدیران باشگاه فوالد 
همچنان از نکو حمایت می کنند و هیــچ اولتیماتومی برای این 
مربی در نظر نگرفته اند. فوالد لیگ بیست ودوم اما تا امروز، اصال 

انتظارها را برآورده نکرده است.

خوب شد ایویچ را نگذاشتند!

البته که اشتباه برای هر مجموعه ای 
می تواند پیش بیایــد، اما آنچه در 
توییتر فدراسیون جهانی فوتبال 
رخ داد، واقعا عجیب بود. آنها که 
روزشمار آغاز جام جهانی2022 را 
راه اندازی کرده اند، به بهانه باقی ماندن 
32روز تا آغاز این مســابقات به معرفی 32تیــم حاضر در این 
بازی ها پرداختند که در پوســتر مربوط به تیــم ایران، تصویر 
دراگان اسکوچیچ به عنوان ســرمربی درج شده بود! این اشتباه 
از رسانه رسمی جایی مثل فیفا بسیار بعید بود؛ نهادی که حتی 
تولد پیشکسوتان سرشناس کشــورهای مختلف را هم تبریک 
می گوید، اما گویا حواســش نبود که ســرمربی تیم ملی ایران 
تغییر کرده و بیشتر از یک ماه اســت اسکوچیچ جای خودش 
را به کارلوس کی روش داده. باز جای شکرش باقی است تصویر 
مرحوم تومیسالو ایویچ را به عنوان سرمربی در پوستر کار نکردند!

اولین بازی روز جمعه لیگ برتر، یک تســاوی در 
دربی بی سروصدای تهران بود؛ مسابقه ای که البته 
در کرج برگزار می شد. هوادار بعد از 2 برد متوالی، در 
برابر پیکان متوقف شد و برای اولین بار بعد از هفته 
چهارم، مساوی کرد. تیم جوان مجتبی حسینی 
نیز همانند 2 هفته گذشته به تساوی رضایت داد. 
هر دو گل این بــازی، اواخر نیمه 
اول به ثمر رسیدند. بازی 
بــزرگ روز جمعه، با 
تقابل بین استقالل و 
مهدی رحمتی شکل 
گرفت. ســاپینتو همانند دیدار گذشته به صالح 
حردانی و ستاره ملی پوش تیمش ابوالفضل 
جاللی بازی نداد و در کناره های دفاع، 
یامگا و جعفر ســلمانی را به زمین 
مسابقه فرســتاد. زوج قلب دفاع 
اســتقالل نیز با حضور عارف 
غالمی و سیلوا ساخته شد. این 
دونفر، جلوتر از سیدحسین 
حسینی قرار گرفتند. ساپینتو 
کــه به نظر می رســد ترکیب 
اصلی تیمش را شــناخته، در 
خط میانی همانند دیدارهای 
قبلی از مهدی پور، روزبه چشمی 
و رضاوند استفاده کرد و جلوتر از آنها، 
بابایی، قایدی و محبی را به زمین فرستاد. 
این در حالی بود که مهدی رحمتی، محمدرضا 
آزادی را جلوتر از سایر نفرات به عنوان تنها مهاجم 
تیمش به زمین فرســتاد و نمایشی محتاطانه در 

زمین استقالل داشت.
تیم میزبان در شروع بازی صاحب چند موقعیت 
نصفه و نیمه شد اما نتوانست دروازه اراکی ها را باز 
کند. کیفیت بازی در نیمــه اول چنگی به دل نزد 
و خبری از رد و بدل شــدن گل در این نیمه نبود. 
استقالل درست مثل بازی ذوب آهن، یک نیمه اول 
سرد و کم اتفاق را سپری کرد و نتوانست قدرتش 
را به حریــف تحمیل کند. اســتقالل نیمه دوم را 

بهتر و باانگیزه تر شروع کرد. آنها خیلی زود توسط 
پیمان بابایی صاحب یک موقعیت شدند. دقایقی 
بعد چیزی نمانده بود تا محبی دروازه حریف را باز 
کند اما یک موقعیت فوق العاده برای آبی ها از دست 
رفت. نکته جالب، تصمیم ساپینتو برای بازی دادن 
به ارسالن مطهری از دقیقه 60 بود؛ اتفاقی که بعد 
از مدت ها دوخته شدن به نیمکت برای ارسالن رخ 
داد. ارسالن تالش زیادی انجام داد تا ناجی تیمش 
در این بازی باشد اما موفق به انجام این کار نشد و 
اســتقالل برخالف 2 بازی قبلی، این بار در دقایق 

پایانی شانس برد را به دست نیاورد.
این تساوی در این بازی سرد، غیرقابل پیش بینی 
نبود، چراکه خط دفاعی هر دو تیم در این فصل تنها 
4 گل دریافت کرده بود. این سومین تساوی بدون 
گل استقالل در این فصل به شمار می رفت. آنها برای 
دومین بار در آزادی با این نتیجه متوقف شدند. تیم 
مهدی رحمتی برای پنجمین بازی متوالی، هیچ 
گلی دریافت نکرد تا آمادگی اش در خط دفاعی را 
به رخ بکشد. استقالل با این نتیجه، با تفاضل کمتر 

نسبت به سپاهان به رده سوم جدول رفت.
در ســایر بازی های جمعه تیم رضا مهاجری این 
هفته بعد از 4 شکست متوالی در لیگ برتر، در مقابل 
مس رفسنجان قرار گرفت. تیمی که هفته گذشته 
برای اولین بار بازنده یک مسابقه در این فصل شده 
بود. دومین تســاوی بدون گل هفته در این بازی 
رقم خورد. تیم ربیعــی در 10 بازی این فصل تنها 
2 برد به دست آورده است. اوضاع دیدارهای جمعه 
برای مدافع ملی پــوش گل گهر خیلی خوب پیش 
رفت. آرمین سهرابیان 38 دقیقه بعد از شروع دیدار 
گل گهر با ذوب آهن، روی پاس بازیکن خارجی این 
تیم دروازه ذوب را باز کرد. ذوبی ها این فصل روی 
ضربات شروع مجدد رقبا، ضعیف ظاهر شده اند. این 
گل و البته درخشش سهرابیان درست بعد از حضور 
در اردوی تیم ملی، اتفاق مهمی برای این بازیکن 
بود. او هنوز برای زنده نگه داشتن شانسش در مسیر 
رسیدن به قطر مبارزه می کند. گل گهر با همین گل، 

همه امتیازهای بازی را از آن خودش کرد.

دفاع غلیظ!

به نظر 
می رسد حدس زدن نخستین 

تیم سقوط کننده از لیگ چندان دشوار 

نباشــد؛ چراکه نفت آبادان حتــی در نبرد با 

تیم های پایین جدولی نیز بازنده بوده اســت. آنها 

این هفته روبه روی مس بازنده شدند تا عمال به هر 

دو تیم تازه وارد لیگ بیست ودوم باخته باشند. با  تنها 

۵ امتیاز از 10بازی، تیم فیــروز کریمی کاندیدای 

اصلی سقوط خواهد بود. تیم فرزاد حسین خانی 

با درخشــش دوباره امین کاظمیان، از 

بحــران فاصلــه گرفــت.

 بدون لوکادیا
چه داری؟

پرسپولیس همچنان بد بازی می کند، اما به لطف مهاجم هلندی اش برنده می شود
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سخت شد
رئال زمانی به تور سویا خورد که این تیم با تغییر سرمربی از بحران در آمده است

رئال مادرید فعال در آسمان ها سیر می کند و برازنده لقب این باشگاه 
یعنی کهکشانی هاســت. کریم بنزما که به تازگی تــوپ طال را برده، 
در 2 بازی اخیر مقابل بارســا و الچه 3 گل زده کــه در VAR به دلیل 
آفساید مردود اعالم شده. او با این 3 گل می توانست به رکورد 11گل 
لواندوفســکی نزدیک شــود. از 3 گل رئال در بازی با الچه که رد شد، 
حداقل یکی از آنها سالم بود. فدراسیون فوتبال اسپانیا با ارسال پیامی 
به رئال مادرید اعالم کرد گل آالبا صحیح بوده و فناوری VAR اشتباه 
کرده است. همچنین عنوان شده فدراسیون در تالش برای عدم تکرار 
این اشتباه است. رئال مادرید هم در پاسخ دوستانه رفتار کرد و گفت این 
اشتباهات پیش می آید اما تکرار آنها سالمت اللیگا را زیر سؤال می برد.

    اگر مسابقات این هفته اللیگا برگزار نشد، علتش را بدانید. دولت 
اسپانیا قانونی را تصویب می کند که این قانون باعث به خطر افتادن 
توافق فدراسیون و لیگ با CVC و راحت تر شدن تاسیس سوپرلیگ 

توسط فلورنتینو پرس می شود. تباس، رئیس اللیگا به تمام باشگاه ها 
اطالع داده اللیگا در اعتراض به ایــن قانون اعتصاب خواهد کرد و 

شاید بازی های این هفته یا هفته آینده برگزار نشوند.
    رئال امشــب باید با ســویا بازی کند؛ تیمی که مثل گذشته و 
فصل پیش ترسناک نیست و گل زیاد می خورد. 2 هفته ای هست 
که لوپتگی از هدایت این تیم برکنار شــده است. البته از زمانی که 
سامپائولی آرژانتینی به جای لوپتگی به سویا آمده، اوضاع این تیم 
خوب شده. او 3 تساوی مقابل 3 تیم قدرتمند والنسیا، دورتموند و 

بیلبائو به دست آورده و یک برد مقابل مایورکا.
    این بازی شماره170بین 2 تیم است؛ 169 بازی، 92برد برای رئال، 
29 مساوی، 48برد برای سویا، 366گل زده برای رئال، 230گل زده 
برای حریف. کریستیانو )27گل( و دی استفانو )18گل( و پوشکاش 

)14 گل( هم بهترین گلزنان رئال در مصاف با سویا هستند.

    رئالی ها دوســت دارند تا جام جهانی بدون باخت پیش بروند. 
پس از بازی امشب 2 دیدار خارج از خانه مقابل الیپزیش و وایکانو و 

3 دیدار خانگی روبه روی خیرونا، سلتیک و کادیس در پیش است.
    رئال مادرید برای دومین بار در تاریخ موفق به کسب پیروزی در 

6 بازی ابتدایی خارج از خانه اللیگا شد.
    کارلوس کلرک بازیکن الچه بعد از باخت مقابل رئال مادرید، به 
رکورد بیشــترین بازی پیاپی بدون کسب پیروزی در تاریخ اللیگا 

رسید )31بازی(.
    رئال مادرید فعلی دســتاورد مورینیــو در فصل 12-2011را 
تهدید می کند. رئال با مورینیــو در آن فصل با 100امتیاز قهرمان 
لیگ شد. حاال پس از 10 هفته، رئال مادرید در این فصل 3 امتیاز 
بیشتر نسبت به آن فصل کسب کرده. اگر این تیم با سرعت فعلی 

ادامه دهد، فصل را با 106امتیاز به پایان می رساند.
    رئال در این فصل بیشترین گل را از خارج محوطه جریمه به ثمر 
رسانده است. بیشترین گل زده از خارج از محوطه جریمه در این 
فصل اروپا؛ رئال مادرید )8(، لستر )6(، نیوکاسل، بایرن و تاتنهام 
)5(. فصل گذشته رئال تنها 6 گل از خارج از محوطه به ثمر رساند. 
رئال مادرید در کنار بایرن بیشترین شوت از خارج از محوطه جریمه 

را در این فصل دارد؛ 75 شوت.
    مارکو آسنسیو به 200 بازی در لیگ رسیده؛ 166 بازی رئال مادرید، 

34 بازی اسپانیول، 33 گل )29 +4( و 25 پاس گل )10+15(.
    بنزمــا در اللیگا به 300برد رســیده؛ 422 بــازی، 300 برد و 

224 گل.
    بنزما صدمین گل خود را در اللیگا بعد از ســن 30سالگی به 

ثمر رسانده و به رده ششم تاریخ لیگ رسید؛ 156گل پوشکاش 
)180 بازی(، 151گل دی اســتفانو )241 بازی(، 125گل 

مســی )138 بازی(، 108گل ســوارس )178 بازی(، 
106گل کریستیانو رونالدو )109 بازی(، 104گل 
آدوریس )269 بازی(، 100گل بنزما )167 بازی(، 
95 گل هوگو سانچس )126 بازی(، 94 گل آسپاس 

)178 بازی(، 91 گل کویینی )193 بازی( و 86گل 
گوروستیسا )137 بازی(.

- رودریگو به نخســتین بازیکن متولد 2001به بعد رئال مادرید 
تبدیل شــد که در یک بازی اللیگایی توانســته 2 پاس گل بدهد. 
رودریگو در این فصل اللیگا 4 پاس گل داده که از این حیث رکورددار 

است )برابر با میکل مرینو(.

کودک
گراهام پاتر که از برایتون آمد 
و جای تومــاس توخل را روی 
نیمکت چلســی گرفت، هنوز 
باختی نداشته. او هنوز خریدی 
هم در باشگاه جدید و زیرنظر مالک جدید باشگاه انجام 
نداده. شایعات زیادی درباره نقل وانتقاالت تابستان آینده 
و همین زمســتان پیرامون این باشگاه مطرح می شود 
که جذاب ترین شــان احتمال جذب نیمار در تابستان 
آینده است. همه می دانند که امباپه از شرایط خود در 
پاری سن ژرمن راضی نیســت و اصلی ترین شرط او که 
کنار گذاشــتن نیمار بوده عملی نشده است. او مجبور 
شد پس از فشار ناصر الخلیفی نارضایتی اش را تکذیب 
کند اما لوپاریزین مدعی است که اظهارات اخیر امباپه 
دروغ و اجباری بوده اســت. اگر نیمار و پاری سن ژرمن 
تصمیم به قطع همکاری بگیرند، چلســی نخستین یا 
شاید تنها باشگاهی خواهد بود که از او پذیرایی می کند. 
تاد بولی، مالک باشگاه چلسی در تابستان پیشنهادی 
برای به خدمــت گرفتن نیمــار به پاری ســن ژرمن 
ارائه کرد. پیشــنهاد او 10 میلیون یورو بــرای انتقال 
قرضی و یا پوشــش یک چهارم حقوق این بازیکن بود 
و پاری سن ژرمن پیشــنهاد بولی را رد کرد. حاال گفته 
می شود که بولی آماده پرداخت کل حقوق نیمار است و 
ممکن است در ژانویه دوباره برای این بازیکن اقدام کند. 

این خبر را ال پاییس منتشر کرده است.
    آمار پاتر تا امروز در چلسی؛ 7 بازی، 5 برد، 2 تساوی، 

13 گل زده و 2 گل خورده.
    میسون مونت دومین بازیکن جوان انگلیسی شد 
که برای چلسی 100 بازی انجام داده است. نخستین نفر 

جان تری بود که 36 روز از مونت کوچک تر بود.
    پس از افت شــدید مندی، گراهام پاتر از کپا درون 
دروازه اســتفاده می کند. او بهتریــن بازیکن زمین در 
مسابقه با برنتفورد بود. کپا تاکنون موفق شده در 5 دیدار 
پیاپی کلین شــیت کند؛ مقابل میالن، ولورهمپتون، 

میالن، استون ویال و برنتفورد.
    مشکل چلســی مصدومیت بازیکنان است. هفته 
پیش سومین بازی پی درپی بود که چلسی یک بازیکن 
را به دلیل مصدومیت از دست داد؛ فوفانا )در خانه مقابل 
میالن(، ریس جیمز )خارج از خانه مقابل میالن( و گلگر 

)مقابل برنتفورد(.
    تن هــاخ در حالــی مقابل چهارمیــن تیم بزرگ 
لیگ برتر قرار می گیرد که منچســتر آمــار خوبی از 
رویارویی های اخیرش مقابل این تیم ثبت کرده؛ 6برد و 
3 تساوی در 9بازی آخر. توخل هم نتوانسته من یونایتد 

نیمار شاید در چلسی
در آستانه دیدار چلسی- منچستر در باشگاه آبی ها 
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کریستیانو 
رونالدو دیگر 

خریداری 
ندارد

ساله
تنها دیدار مهم امروز فوتبال باشــگاهی در اروپا را چلسی و 
منچستریونایتد برگزار می کنند اما این بازی زیر سایه قهر و 
تنبیه کریستیانو رونالدو قرار دارد و کسی به جنبه های ورزشی 
این مسابقه توجهی نمی کند. رونالدو در بازی با تاتنهام که به 
پیروزی 2 بر صفر یونایتد منجر شد، از دقیقه30 به دستور اریک 
تن هاخ برای گرم کردن از روی نیمکت بلند شــد. او در نیمه 
دوم هم گرم کرد و دوباره به نیمکت فرا خوانده شد. این روند 
تا دقیقه آخر بازی ادامه داشت و رونالدو وقتی دید االنگا هم 
به زمین رفته، دیگر طاقت نیاورد و بازی تمام نشده، به سمت 
رختکن روانه شد. او حتی در رختکن هم منتظر تیم نماند تا در 

کنارشان این پیروزی را جشن بگیرد و از ورزشگاه خارج شد.
پس از این اتفاق بسیاری به او تاختند و کریس را به یک کودک 
37ساله تشبیه کردند اما عده ای هم به حمایت از او پرداختند. 
غیر از ریــو فردیناند و پاتریس اورا که همیشــه از هم تیمی 
سابق شان دفاع می کنند، پیرس مورگان، مجری سرشناس 
انگلیسی که هوادار آرسنال به حساب می آید، یکی از این افراد 
بود: »به نظر می  رسد تن هاخ از تحقیر کریستیانو لذت می برد 
و این رقت انگیز است. چسباندن بهترین بازیکن تاریخ روی 
نیمکت، وادار کردن او به طور مکرر بــرای گرم کردن و حتی 
اســتفاده نکردن از او به عنوان یار تعویضی، فقط بی احترامی 

حیرت  انگیز به بهترین گلزن فصل گذشته یونایتد است.«
رسانه های انگلیســی مدعی شده اند که ســرمربی هلندی 
دستور تعویض رونالدو را در دقایق پایانی داده ولی کاپیتان 
تیم ملی پرتغال از این تصمیم سرپیچی کرده و راهی رختکن 
شده است. به همین دلیل، ســرمربی یونایتد تصمیم گرفته 
این بازیکن را به مدت 3 روز از حضور در تمرینات محروم کند 
و از فهرســت تیم برای بازی امشب با چلســی کنار بگذارد. 
او درباره بازی ندادن به کریســتیانو در شکست 6 بر 3 مقابل 
منچسترسیتی گفته بود که با آن نتیجه نمی خواسته رونالدو 
را به زمین بفرستد تا به او بی احترامی شود. حاال همان مربی 
رونالدو را برای وقت تلف کردن در ثانیه های پایانی به زمین 
می فرستد. رونالدو و مدیر برنامه هایش خیلی تالش کردند 
رضایتنامه او را در تابســتان بگیرند و قرارداد را توافقی فسخ 
کنند اما تن هاخ و باشــگاه نپذیرفتند تا حاال اسطوره خود را 
تحقیر کنند. شاید تن هاخ هم از آن دسته مربیانی است مثل 
فرگوسن، مورینیو، کی روش و... که وقتی می بیند بازیکنی از 

خودش و باشگاه بزرگ تر است با او به رقابت، حسادت و مقابله 
می پردازند. او می خواهد تیمش نتیجه بگیرد اما همگان مربی 
را تحسین کنند و نه فرد دیگری را. رونالدو فصل پیش بهترین 
گلزن باشگاه بود اما در این فصل تنها در 2 مسابقه فیکس بوده 
و در دقایقی که به عنوان یار تعویضی به زمین رفته، تیم یا از 
حریف پیش بوده و در الک دفاعی فرو رفته، یا طوری عقب 

بوده که کاری از پیش نمی برده است.
با همه اینها رونالدو که الگوی بسیاری از کودکان و نوجوانان و 
حتی بازیکنان حرفه ای فوتبال است، نباید با این قهر بچگانه 
خودش را خراب می کرد و الگوی بدآموزی می شــد. به نظر 
می رسد رونالدو خودش هم متوجه این موضوع شده و پس از 
آن جنجال، پستی طوالنی در اینستاگرام منتشر و از هواداران 
عذرخواهی کرده. رونالدو نوشــته: »همانطور که همیشه در 
طول دوران حرفه  ای ام رفتار کرده ام، سعی می کنم با احترام 
نســبت به هم تیمی هایم، حریفان و مربیانم زندگی کنم و با 
احترام توپ بزنم. این روند برای من تغییر نکرده اســت. من 
تغییر نکرده ام، من همان کسی هستم که در 20سال گذشته 
فوتبال حرفه ای بازی کرده و احترام همیشــه نقش بســیار 
مهمی در تصمیم گیری اش داشته. کارم را از دوران نوجوانی 
شروع کردم، بازیکنان قدیمی تر و با تجربه همیشه برای من 
بسیار مهم بودند. بنابراین همیشه سعی کرده ام در تیم هایی 
که حضور داشــتم، الگویی برای جوان ترها باشم. متأسفانه 
این همیشه ممکن نیســت و گاهی اوقات اتفاقات لحظه ای 
روی ما تأثیــر می گذارد. هم اکنون، فقط احســاس می کنم 
که بایــد در کارینگتون )محل تمرین تیم( ســخت کار و از 
هم تیمی هایم حمایت کنم و برای همه  چیز در هر بازی آماده 
باشم. تسلیم شدن در برابر فشــار یک گزینه نیست و هرگز 
نبوده. این منچستریونایتد )منچستر متحد( است و ما باید 

متحد باشیم. به زودی دوباره با هم خواهیم بود.«
شاید این واکنش منجر به آشتی طرفین شود اما گفته می شود 
همه اعضای هیأت مدیره باشگاه پشت سرمربی هستند و از 
تصمیم او حمایت می کنند. شاید فرگوسن هم برای آشتی 
واسطه شود. او گفته بود: »برای من آســان است که بگویم 
رونالدو را من ساخته ام یا منچستریونایتد، رونالدو را ساخت 

اما نه، کریستیانو رونالدو خودش، خودش را ساخت.«
    تیری آنری که کارشناس تلویزیونی بازی با تاتنهام بود، 

از تصمیــم مربی 
حمایت کرد و گفت 

تن هاخ سرمربی منچستر 
است نه سرمربی رونالدو و او 

باید مصالح تیمش را درنظر بگیرد.
    رونالــدو هر وقت در ترکیب قــرار گرفته، 

برخــی از همبازیانش طوری بــازی کرده اند که 
انگار برای او بازی می کنند. برخی دیگر انگار مقابل 

او بازی می کردند. آماری هــم از عملکرد من یونایتد 
با او و بدون رونالدو منتشر شــده که هم راهگشاست 

هم گمراه کننده. منچســتریونایتد با حضور کریستیانو 
رونالدو؛ 2بازی، میانگین 98.5 کیلومتر دوندگی و میانگین 

0.5 امتیاز. منچستریونایتد بدون کریستیانو رونالدو؛ 8بازی، 
میانگین 180.5 کیلومتر دوندگی، میانگین 2.25 امتیاز. در 
این 8بازی بدون حضور رونالــدو در ترکیب اصلی، میانگین 
دوندگی تیمی یونایتــد 108.5 کیلومتر بوده، درحالی که در 
2 مسابقه مقابل برنتفورد و نیوکاسل )حضور 90 و 72دقیقه ای 

CR7(، این میانگین به 98.5 کیلومتر کاهش یافته است.
    بازیکنــان منچســتریونایتد در بــازی برابــر تاتنهام 
114.4 کیلومتــر دویدند؛ این تقریبا 20 کیلومتر بیشــتر از 

دوندگی آنها برابر برنتفورد)95.5( بود.
    بازیکنان این تیم 28 شوت روانه دروازه تاتنهام کردند 
که در این فصل، این بیشترین تعداد ضربه به سمت دروازه 

حریفان در 90دقیقه بود.
    منچستری ها در این بازی 577 پاس دادند که 494 تای 

آن به مقصد رسید.
    بازیکنان منچستر در 34 دوئل پیروز بودند و 16 تکل 

هم زدند.
    این آمار برای رونالدو نگران کننده است. او تنها کسی 
بود که از این برد مهم خوشحال نشد. تن هاخ در بازی با 

تیم های بزرگ لیگ تنها به منچسترســیتی )3-6( 
باخته و آرسنال، لیورپول و تاتنهام را شکست داده. 

فعال همه  چیز به سود او و به زیان رونالدو پیش 
می رود. شاید دوطرف در فاصله تنها 4هفته 
مانده تا آغاز جام جهانی بر سر فسخ قرارداد 

توافق کنند.

را شکســت دهد. آبی ها تنها مقابل 2 تیــم دیگر روند 
شکست بدتری ثبت کرده اند؛ مقابل بلکبرن در 12بازی 
از ســال 1992تا 1998و مقابل آرســنال در 19بازی 

پشت هم از 1995تا 2005.
    با این حــال وضعیت من یونایتد در زمین چلســی 
خیلی خوب نیست. شیاطین ســرخ در 20بازی آخر 
در استمفورد بریج تنها 2 برد به دست آورده و 10بازی 
را باخته اند. این 2 بــرد در اکتبر2012با نتیجه 3بر 2و 
در فوریه2020بــا نتیجه 2بر صفر به  دســت آمد. این 
بدترین درصد برد در زمین یک حریف در تاریخ باشگاه 

منچستر است.
    در مجموع من یو به لندن حساسیت دارد. این تیم هر 
3 بازی آخر خود را در لندن باخته است. بدترین روند از 
این لحاظ برمی گردد به آوریل1973تا ژانویه1974که 
5بار مقابل تیم های لندنی در پایتخت شکست خورده 

بودند.
    6 بازی از 8 رویارویی آخر ازجمله هر 4 مسابقه آخر 

بین  2تیم مساوی تمام  شده است.
    چلسی در 8بازی آخر خانگی اش در لیگ شکستی 
نداشته؛ 5برد و 3تساوی. هر 3 بازی آخر خانگی با برد 
آبی ها به پایان رسیده. آنها آخرین بار در استمفورد بریج 
در ســال2020با فرانک لمپارد بود که 6بازی خانگی 

پشت  سر هم را برده بودند.
    در 150تقابل بین 2 تیم، 59برد به منچستر رسیده، 
48برد به چلسی و 43تساوی ثبت شده؛ 239گل زده 

برای منچستر و 201گل برای چلسی.

قهرمان سرعت در لیگ
داروین نونیس که گفته می شد قرار است با هری کین و هالند برای آقای گلی لیگ برتر 

بجنگد، هنوز روی دور گلزنی نیفتاده اما توانســته رکوردی از خودش ثبت کند. او در 
جریان بازی لیورپول مقابل وستهم در یک کورس با بازیکن حریف، سرعتی باورنکردنی 
داشت و توانست رکورد لیگ برتر انگلیس را جا به جا کند. او که زننده تک گل این بازی 

بود و یک بار هم توپ را به دیــرک دروازه حریف کوبید، در یک کورس با بازیکن 
فوالم، سرعتی معادل 38کیلومتر در ساعت را به ثبت رساند و موفق شد رکورد 
سرعت در لیگ برتر انگلیس را که کایل واکر در منچسترسیتی، در سال2020 

ثبت کرده بود بزند. رکورد سرعت واکر 37.7کیلومتر در ساعت بود. رکورد سرعت اوسین 
بولت، سریع ترین مرد تاریخ، 44.7کیلومتر در ساعت است.

منچستریونایتد در نیمه اول بازی مقابل تاتنهام 14 شوت بیرون محوطه جریمه 
داشت. جالب است که آنها تا پایان بازی مجموع 19شوت داشتند و در نتیجه 
شیاطین سرخ از فصل 04-2003 تا به حال، بیشترین شوت خارج از محوطه 

جریمه در نیمه اول یک بازی لیگ برتر را ثبت کردند.

 از زمان شروع مربیگری تن هاخ در جمع شیاطین سرخ، این برای 
دومین بار است که منچستریونایتد در خانه مقابل یکی از 3 تیم باالی 

جدول )تا قبل از شروع بازی( به برتری می رسد؛ کاری که رانگنیک و 
سولسشر روی هم فقط 2 بار موفق به انجامش شدند.

 آلن شیرر تحلیل کرده که برونو فرناندز بدون حضور رونالدو 
در زمین شادتر و کاراتر است. فرناندز در بازی با تاتنهام 9موقعیت 
گل خلق کرد که این بیشترین تعداد خلق موقعیت از یک  بازیکن در 

طول 90 دقیقه از سپتامبر2021 است که آن زمان خود این بازیکن در 
بازی با استون ویال 10 موقعیت گل ساخته بود. برونو فرناندز مقابل 
تاتنهام 12.2 کیلومتر دوید که این آمار بیشترین مقدار دوندگی از 
هر بازیکن دیگری از یونایتد در این فصل در طول 90دقیقه است.

19
02

12.2
Km

یک اخراجی دیگر
استیون جرارد هم به صف اخراجی های این فصل اروپا پیوست. اسطوره لیورپول 
که از او به عنوان جانشین آینده یورگن کلوپ یاد می شد، در استون ویال چندان 
دوام نیاورد و پس از شکســت 3 بر صفر مقابل فوالم از سمت خود برکنار شد. 
استون ویال در 11 دیداری که در رقابت های این فصل لیگ برتر انجام داد، تنها 
2 پیروزی کســب کرد و اکنون تنها به دلیل گل زده بیشتر نسبت به وولوز، در 
رتبه هفدهم جدول جای دارد. جرارد در نوامبر ســال قبل از گالسکو رنجرز 
جدا شد تا جای دین اسمیت را روی نیمکت استون ویال بگیرد. اما او روزهای 
خوبی در ویال پارک نداشت و در 11 ماه حضور در این باشگاه، در 40 دیدار تنها 

13پیروزی کسب کرد.

والورده 
در 148بــازی اول 

خود بــا رئــال 6گل به ثمر 
رســاند و حــاال در 15 بازی 

ایــن فصــل 6 گل زده
است.
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خاطره بد 

جشنواره استعدادیابی والیبال پســران می توانست شیوه ای تازه 
در برگزاری مســابقات پایه باشد؛ برگزاری مســابقه در 2زمان 
15دقیقه ای و بــدون تعیین  برنده و بازنــده. اما میزبانی ضعیف 
خاطرات خــوش را به تلخی تبدیل کرد. مســابقات در ســالن  
غیراســتاندارد فریدونکنار انجام شد. اســتفاده حدود 5۰تیم و 
۳۰۰ بازیکن از رســتوران مشــترک  تعداد زیادی از بازیکنان 
14 ساله را با بیماری دست به گریبان کرد و... چطور کارشناسان 
وزارت ورزش اجازه می دهند سرمایه های کشور نخستین گام های 
ورزش قهرمانی را با خاطرات بد پشت سر بگذارند؟ انتظار می رود 

اداره بازرسی وزارت ورزش به این مسائل بپردازد.

کمیته فنی یا کشک؟

امروز جلســه کمیته فنی فدراســیون والیبال برگزار می شود تا 
عملکرد تیم های ملی در نیمه اول ســال بررســی شود. به ظاهر 
اتفاق خوبی است ولی وقتی انتخابات مربیان تیم های ملی اغلب 
سفارشی انجام می شود و مربیان هم در سایه حمایت رسانه های 
نزدیک به فدراسیون، به جای پاسخگویی فرافکنی می کنند، به 
قول پیشکسوت فوتبال کمیته فنی کشک نیست؟  اما مسائل ملی 
نباید الپوشانی شود. منتقد و کارشــناس اگر از سر صدق حرفی 
برای گفتن نداشته باشد یا از بیان واقعیات بترسد، به هیچ دردی 
نمی خورد. حتی اگر فدراسیون والیبال به راه خود برود و جلسات 

نمایشی برگزار کند، کارشناسان و منتقدان مسئول هستند.

حلقه رقابت بازیکنان پشت خط زن والیبال هر سال تنگ تر می شود 
و درخشش جوانانی چون محمد بربست و متعاقب آن امیرمحمد 
گلزاده زنگ خطر را برای قطر پاسور های ملی پوش به صدا در آورده 
است. بربست هفته گذشته در بازی با شــهداب یزد در لیگ برتر 
به تنهایی4۰امتیاز کســب کرد که رکــوردی بی نظیر در والیبال 
ایران است. این جوان اهل ارومیه با 2متر و 2سانتی متر قد در تیم 
گیتی پسند اصفهان بازی می کند و اگر به درستی راهنمایی شود، 
موقعیت بازیکنانی همانند پوریا یلی، صابر کاظمی، بردیا سعادت و 
حتی امین اسماعیل نژاد به خطر می افتد. هر چه نیروی جوانی به 
تیم ملی اضافه شــود، تحرک و انگیزه برای حفظ موقعیت فزونی 
می گیرد. کاش انباشت بازیکن قطر پاسور را در پاسوری هم داشتیم.

پدیده ای دیگر

پشت خط زن 
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال

جدول 8618
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افقی:
1 - فیلمی ســاخته ویتوریو 
دسیکا، ســینماگر ایتالیایی 

- آبستن
2 - محیط طبیعی زندگی - 
نوعی ماشین چاپ - شیرینی 

پسته ای تبریز
۳ - زیستگاه اصلی گل سوسن 
چلچراغ در گیالن – شرح داده 

شده - قدم یکپا
4 - صفرا - پناهگاه - دینداری
5 - گوشه ای در دستگاه شور 

- خوشنویسی
6 - برقرار - سرزمین - رشته ای 

در شمشیربازی
7 - برنج گیالنی - خوشبو کننده 

شیرینی - ذبح در راه خدا
8 - ضمیــر متکلــم وحده - 

صحرانشین - روشنایی
9 - از ابزارهای شبکه جهانی 

اینترنت – کم عقل - صدمه
1۰ - علم شــعبده - اندک - 

فرماندهان
11 - نــور خورشــید - محل 
استقرار حسن صباح و پیروانش
12 - صاحب کتــاب ارژنگ 
- آســیایی کــه بــا نیروی 
چهارپایان می گردد - تحقیق

1۳ - یادداشت - علم وراثت 
- گیاهــی خودرو بــا مصرف 

دارویی

14 - از القــاب امام علی)ع( - 
پول چین - خجستگی

15 - دختر آدم و حـــــــوا - 
موســیقی دان ایرانی که سیم 

ششم را به تار افزود
  

عمودی:
1 - علم پزشــکی – ساده لوح 

- خاستگاه
2 - ماشــین خاکبــرداری - 

بیگانه - چهاردیواری مسقف
۳ - دوره پیش دبستانی - سپهر 

- فشار برای راندن چیزی
4 - راه قابــل عبــور بــرای 
چهارپایان - تراژدی معروف 
ژان راسین، نمایشنامه نویس 

فرانسوی
5 - فاکس - چندبیت - ستاره

6 - درختی جنگلی - صندلی 
دندانپزشکی – پنهان شدن

7 - فاقد برجســتگی - جمع 
مزیت - غیراختیاری

8 - پایتخت پرو - وســیع و 
باصفا - تأکیدشده

9 - رمانــی نوشــته میــالن 
پیامبــران  از   - کونــدرا 

بنی اسرائیل - طرف
1۰ - پدر طــب یونانی - یخ 

زیرناودان - مقعر
11 - آهــارزده - مرحبــا – 

پایه ها

12 - از کار و تالش گریزان اســت 
- ارزن

1۳ - خــرس - کتاب آثــار منظوم 
شاعر - سیاســتمدار اتریشی قرن 

نوزدهم
14 - از طرح های شناخته شده فرش 
دســتباف ایرانی - نقاش فرانسوی 

تابلوی صبحانه قایقران ها - چهره
 - گذاشته شــده  گــرو   -  15
جنگل هایــی در ســاحل جنوبی 

15دریای خزر - دو تا نون

دوهيجاجزارجام
رتركسونايپلزغ

هواامرگاتساپ
شهاركاسكيمشه
هچنخهقرفكربتم
راميبيوالايشا
راريپنلابتين
ملاگناميناكشا

قزرماماهيواه
تدحوهايگتلوهس
داليممييلمرات
ارفساتجييهتم
وسروكنگاوويك
هيرالتعاندنكا
هنامككلهتسمير

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4327
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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امیدهای 
درستکار

روز دوم مسابقات امیدهای جهان 
امروز با حضور 5 کشتی گیر ایرانی 

پیگیری خواهد شد

سومین مرحله مســابقات گرندپری انگلستان در 
حالی از روز گذشته در شــهر منچستر آغاز شد که 
تکوانــدوکاران ایران به دلیل عدم صــدور روادید از 
سوی ســفارت انگلســتان در آنکارا، نتوانستند در 
این مسابقات حاضر شوند. روال حضور در مسابقات 
گرند پری به این صورت اســت کــه دعوتنامه این 
رقابت ها برای تکواندوکاران واجد شــرایط، از سوی 
فدراسیون جهانی ارسال می شــود. هادی ساعی، 
رئیس فدراسیون تکواندو در ســفر خود به فرانسه 
و در حاشــیه مســابقات گرندپری پاریــس، روز 
1۳شهریورماه در جلسه ای که با رئیس فدراسیون 
جهانی داشــت، از دکتر »چو« درخواســت کرد با 
توجه به تجربیات مسابقات جهانی 2۰19، دعوتنامه 
تکواندوکاران ایران زودتر ارسال شود. ضمن اینکه 
بعد از بازگشت به تهران نیز 2 نامه در همین خصوص 

به WT ارسال شــد. براســاس همین پیگیری ها 
در تاریــخ 15 شــهریورماه، دعوتنامه ها به دســت 
مسئوالن فدراسیون رســید. پس از این و در تاریخ 
17 شهریورماه، مشخص شــد نفرات اعزامی به این 
مسابقات ازجمله تکواندوکاران، مربیان و سرپرست 
تیم باید در تاریخ 2۳ شــهریورماه به ترکیه ســفر 
کنند و مدارک خود را به سفارت انگلیس در آنکارا 
تحویل دهند. از آن زمان پیگیری های الزم از سوی 
روابط بین الملل فدراسیون صورت گرفت و نامه های 
متعددی به کمیته برگزاری، فدراســیون جهانی و 
فدراسیون تکواندوی انگلستان درخصوص تسریع 
در صدور روادید اعضای تیم ملی ایران ارســال شد 
که متأسفانه این پیگیری ها نتیجه الزم را نداشت. 
در نهایت باعث شد تکواندوکاران کشورمان به رغم 
آمادگی باال، حضور در این رقابت ها و امتیازات مهم 

آن)نفر اول6۰، نفر دوم ۳6 و نفر سوم 21.6 امتیاز( را در 
مسیر کسب سهمیه المپیک از دست بدهند. با توجه به 
اتفاقات اخیر تکواندوکاران برای کسب سهمیه المپیک 

پاریس با مشکل جدی مواجه خواهند بود.

  هادی ساعی: درگیر بازی سیاسی شدیم
 عدم صدور روادید تکواندوکاران بازتاب فراوانی در 
رسانه های داخلی و خارجی داشته و همین مسئله 
باعث شده تا هادی ساعی به عنوان رئیس فدراسیون 
در این خصوص توضیحاتی بدهد: »همیشــه شعار 
می دهند که ورزش باید جدا از سیاســت باشد، اما 
باز هم مسائل سیاســی را در ورزش دخالت دادند. 
متأسفانه با این اتفاق و عدم حضور در منچستر کار 
ما برای کسب ســهمیه المپیک پاریس سخت شد. 
مطمئن باشــید حتما به این داستان واکنش نشان 

خواهیم داد. شــهریور ماه که در گرندپری پاریس 
حضور پیدا کردم با رئیس فدراسیون جهانی و رئیس 
فدراسیون تکواندوی انگلیس صحبت و درخواست 
کردم که زودتر دعوتنامه ما را ارســال کنند. در آن 
مقطع گفتند که هنوز دعوتنامه برای هیچ کشوری 
ارسال نشده است که توضیح دادم ما برای دریافت 
ویزا باید به کشــور ثالث برویم. نخستین کشوری 
بودیم که دعوتنامه حضور در مســابقات را دریافت 
کردیم. برای دریافت ویزا ۳ هفته زمان الزم اســت 
که مــا 4۰ روز زودتر این کار را انجــام دادیم. از آن 
روز نیز بیش از 1۰، 12ایمیل به فدراسیون جهانی 
و فدراسیون تکواندوی انگلیس زدیم و حتی با وزارت 
امور خارجه هماهنگ کردیم که آنها نیز ورود کنند، 
اما متأسفانه همیشه این بازی های سیاسی به ورزش 

ما لطمه زده است.«

تکواندوکاران 
به گرند پری 
نرسیدند

با کارشکنی انگلیسی ها، ویزای 
 تکواندوکاران برای حضور در 
منچستر صادر نشد تا کار برای کسب 
سهمیه المپیک سخت و سخت تر شود

مسابقات امیدهای جهان در رشــته کشتی آزاد در روز 
دوم با رقابت های نماینــدگان ایران در اوزان61،74، 86، 
92و125کیلوگرم برگزار خواهد شد. شاگردان درستکار در 
این رقابت ها شانس اصلی قهرمانی به شمار می روند و همین 
مسئله باعث شد تا مروری بر وضعیت آنها داشته باشیم. 
پیش تر فرنگی کاران با اقتدار و پیش از اتمام مســابقات 
موفق شدند روی سکوي نخســت دنیا در رده امیدهای 

جهان قرار گیرند.

61
kg

حبیب زاده جوان
 آرمین حبیب زاده 19 ســاله و دارنــده مدال نقره 
جوانان جهان، ملی پوش ایران در وزن 61 کیلوگرم 
خواهد بود. اوپس از استراحت در دور نخست در دور 
دوم به مصاف آســیل آیتاکین از قزاقستان خواهد 
رفت. در این وزن 2۰ کشــتی گیر در جدول حضور 

86دارند که با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
kgسودای کسب طال

سجاد غالمی سال گذشته در مسابقات امیدهای جهان به مدال نقره 
رسید و حاال در آخرین سال حضور در رده امیدها برای رسیدن به 
مدال طال تالش خواهد کرد. ملی پوش ایران در وزن 86 کیلوگرم، در 
دور اول با ترنت هیدالی از آمریکا مبارزه می کند و درصورت پیروزی 
در دور دوم به مصاف نورتیلیک کاریپبایف از قرقیزســتان خواهد 

12رفت. در وزن 86 کیلوگرم 24 کشتی گیر در جدول حضور دارند.
5kgجوینده طال

امیررضا معصومی دارنده مــدال طالی نوجوانان و جوانان 
جهان، در وزن 125 کیلوگرم ملی پوش ایران است. او در دور 
اول با آدیل میسیرجی از ترکیه پیکار می کند و درصورت 
غلبه بر این حریف در دور دوم به مصاف جونووان اسمیت از 
پورتوریکو و میالن کورسوگ از مجارستان خواهد رفت. در 

دسته فوق سنگین 16 کشتی گیر در جدول حضور دارند.

74
kgفیروزپور باتجربه

محمدصادق فیروزپور دارنده مدال نقره امیدهای جهان در سال 
گذشته که حدود 2ماه پیش موفق شد در بازی های کشورهای 
اسالمی به مدال نقره برسد، در وزن 74 کیلوگرم ملی پوش ایران 
است. فیروزپور در دور نخســت به مصاف آتامیرات چارلیف از 
ترکمنستان خواهد رفت و درصورت پیروزی بر این کشتی گیر 

92در دور دوم با عصمت جیتفجی از ترکیه مبارزه می کند.
kgفیروزپور کوچک

برادر کوچک محمدصادق، امیرحسین فیروزپور2۰ ساله، 
ملی پوش وزن 92 کیلوگرم ایران اســت. او 2 مدال طالی 
جوانان جهان را دارد و یکی از امیدهای کسب طال  در این  
مسابقات است. در وزن امیرحسین  19نفر حضور دارند و 
حریف  فیروزپور در دور اول  رضابک آیتموخان از قزاقستان 
است و برنده با ادالن ویسخانوف از فرانسه کشتی می گیرد.

مسابقات از 
ساعت 12به 

وقت ایران 
در 5 وزن دوم 
برگزار خواهد 

شد و همچنین 
کشتی گیران 

حاضر در 
رقابت های 
رده بندی و 

فینال 5 وزن 
نخست 

از ساعت 
19:30روی 

تشک خواهند 
رفت.



هیأت داوران فیلم های داستانی جشنواره
هیأت داوران فیلم های داستانی 
سی ونهمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.   
فیلم های داســتانی جشنواره 
ســی ونهم فیلم کوتاه تهران توسط ۵سینماگر، 
محمدرضا ســکوت، روح اهلل ســهرابی، رسول 
صدرعاملی، هادی مقدم دوســت و حسین نمازی 
داوری می شود. این هیأت در کنار داوری آثار بخش 
سینمای داستانی، آثار معرفی شده توسط هیأت های 
داوری بخش های دیگر برای کسب جایزه بهترین 

دستاوردهای فنی را نیز بررسی می کند.

مکث

»برندهها«
فیلمیکامالایرانی

یک فیلم فارسی زبان دیگر در اسکار

آکادمی فیلم بریتانیــا در نهایت فیلم »برنده ها« 
ساخته حسن ناظر، کارگردان  ایرانی-انگلیسی را 
به عنوان نماینده سینمای بریتانیا در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی نود وپنجمین دوره جوایز سینمایی 

اسکار معرفی کرد.
حسن ناظر که فارغ التحصیل رشــته سینما در 
اسکاتلند اســت و از هنرجویان آموزشگاه تئاتر 
سمندریان بوده، چند سال قبل فیلم »آرمان شهر« 
را ساخت که نماینده کشــور افغانستان در اسکار 
بود. تهیه کننده این فیلم فارسی زبان که در ایران 
فیلمبرداری شده، »نادیرا مورای« و »پاول ولش« 
از اسکاتلند بوده اند و در آن مجموعه ای از بازیگران 
ایرانی شامل رضا ناجی، شهرزاد کمال زاده، حسین 
عابدینی، محمود جعفری، عزت اهلل رمضانی فر و 

اصغر سمسارزاده نقش آفرینی کرده اند.
داستان فیلم »برنده ها« در یکی از شهرستان های 
ایران اتفاق می افتد که در آن بچه ها ســخت کار 
می کنند تا خانواده هایشان را تامین کنند. روزی 
یحیی ۹ساله و دوستش لیال، مجسمه گرانبهایی را 
پیدا می کنند. رئیس یحیی، ناصرخان )رضا ناجی( 
که او نیز به سینما عالقه دارد، تصمیم می گیرد به 

آنها کمک کند تا صاحب آن را پیدا کنند.
»برنده ها« نخســتین نمایش جهانی خود را در 
جشنواره بین المللی فیلم ادینبورگ در ماه آگوست 
تجربه و در آنجا جایزه تماشــاگران را از آن خود 
کرد. این فیلــم اواخر این ماه در جشــنواره فیلم 
»ریندانس« هم به نمایش گذاشــته می شــود و 
نامزد بهترین فیلم بلند بریتانیاست. این فیلم به 
دلیل کسب شرایط الزم برای نمایندگی سینمای 
بریتانیا در اســکار2023، در ماه نوامبر به صورت 
محدود در بریتانیا اکران می شــود. رضا ناجی که 
با بازی در فیلم های مجید مجیدی شناخته شد و 
بعدها نامش به خاطر جایزه ونیز برای بازی در فیلم 
سینمایی »آواز گنجشک ها«ی مجید مجیدی بر 
سر زبان ها افتاد، درباره فیلم »برنده ها« می گوید: 
»این فیلم کامال ایرانی اســت، ولی تماشــاگران 
خارجی هم با آن ارتباط برقرار می کنند. حســن 
ناظر ۶سال قبل فیلمنامه ای را به من داد تا بخوانم 
که ابتدا با داســتانش موافق نبــودم، ولی بعد از 
بازنویسی،  بازی در آن را پذیرفتم و 3سال قبل فیلم 
را در سمنان فیلمبرداری کردیم.« ناجی با اشاره به 
اینکه اطالعی نداشته »برنده ها« به عنوان فیلمی از 
یک کشور خارجی تولید می شود، با اشاره به حضور 
فیلم »جنگ جهانی سوم« هومن سیدی در اسکار 
به ایسنا می گوید: »کارگردان فیلم »برنده ها« یک 
ایرانی است و در خارج از کشور زندگی می کند. فکر 
می کنم فیلمی هم که ساخته با هر مخاطبی ارتباط 
برقرار می کند و در هر کشوری نمایش داده شود، 
مردم عادی و غیرهنری هم آن را تماشا خواهند 
کرد.« رکورد بیشترین حضور کشورها در عرصه 
اسکار خارجی به ســال2020 بازمی گردد که با 

رقابت ۹3کشور همراه بود.
باید دید در اســکار2023 در نهایت چند کشور 
برای کسب اسکار بهترین فیلم بین المللی رقابت 
خواهند کرد. نامزدهای اولیه شــامل ۱۵فیلم در 
تاریخ 2۱دسامبر2022 )30آذر( و ۵نامزد نهایی 
نیز روز 2۴ژانویه2023 )۴بهمن( معرفی می شوند. 
مراسم نودوپنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار 
روز ۱2مارس2023 )2۱اسفند( در تئاتر دالبی در 

هالیوود برگزار می شود.

مستندیبرای
مهدیدریانی

رهبر قنبری، مســتندی با موضــوع زندگی 
زنده یاد مهدی ابراهیمی دریانی را برای حضور 
در »ســینماحقیقت« به پایان رســاند. رهبر 
قنبری، کارگردان ســینما از ساخت مستند 
»تاجر عاشــق« کــه درباره زنده یــاد مهدی 
ابراهیمی دریانی اســت، خبر داد و می گوید: 
»چندین سال پیش به شهر دریان در آذربایجان 
دعوت شدم تا فیلمی را درباره این شهر بسازم. 
در طول ساخت این مســتند باید به تاریخ این 
سرزمین نیز توجه می کردم. پس تحقیقاتی را در 
این زمینه انجام دادم که در طول این تحقیقات 
به زنده یاد حاج مهدی ابراهیمی دریانی برخوردم 
و تصمیم گرفتم تا در زمان مناسب درباره این 
شخصیت، یک مستند بســازم.« وی در ادامه 
به مهر توضیح می دهــد: »در طول تحقیقاتم 
درباره زنده یاد ابراهیمی دریانی متوجه شــدم 
که این فرد مؤسس مناطقی مانند ستارخان، 
باقرخان، شهرآرا و... در تهران است. او همچنین 
در بخشی از دانشگاه شریف نیز سرمایه گذاری 
کرده است. زنده یاد ابراهیمی دریانی تاجر فرش 
و چای عقاب بود و با حضور در تهران، تعدادی از 
مردم دریان را به تهران فرامی خواند و به آنها کار 
می دهد که همین   باعث توسعه منطقه شهرآرا، 
ستارخان، باقرخان، تهران ویال و بهبودی توسط 

وی می شود.«
وی دربــاره انتخاب نام »تاجر عاشــق« برای 
این مستند توضیح می دهد: »درواقع زنده یاد 
ابراهیمی دریانی عاشــق مردم بوده و همیشه 
درباره عشق خود نســبت به مردم می گوید؛ 
زمانی که بســیاری از ســرمایه داران در زمان 
انقالب از کشــور فــرار می کننــد و از او نیز 
می خواهند کشور را ترک کند، او می گوید من 
مرد فقیری بودم که در میان مردم زیستم و با 
اینها برآمدم و حاال نیز کنارشان می مانم. حتی 
در طول انقالب به دادگاه نیز احضار می شود، اما 
دلیلی برای محکوم کردن وی پیدا نمی شود.« 

خبر
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پیشبهسویایستگاهچهلویکم
به گفته مجتبی امینی به زودی درباره برنامه های جشنواره فیلم فجر اطالع رسانی خواهد شد

درحالی که کمتر از ۴ماه تا آغاز چهل ویکمین 
جشنواره فیلم فجر زمان باقی مانده، به گفته 
دبیر فجر چهل ویکم برنامه ریزی ها برای برپایی 
مهم ترین رخداد سینمایی کشور در حال انجام 
است. جشــنواره ای که در طول ۴دهه همواره 
جایگاه و اهمیت خــود را حفظ کرده و با هیچ 
رویداد ســینمایی دیگری قابل قیاس نیست. 
دبیــر چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجر که 
در محل برگزاری سی ونهمین جشنواره فیلم 
کوتاه تهران حاضر شده بود، گفت: نزدیک به 
۴ماه است که کارهای پیش تولید جشنواره فجر 
آغاز شده و مدیران و افرادی که در این جشنواره 
مــا را همراهی می کننــد انتخاب شــده اند 
و برنامه ریزی هــای آن درحال انجام اســت. 
نخستین خبرها درباره جشنواره فیلم فجر نیز 
از ابتدای آذرماه در اختیار رسانه ها و مخاطبان 
این جشنواره قرار می گیرد. دبیر چهل ویکمین 
دوره جشــنواره ملی فیلم فجر گفت: تمامی 
عوامل فرهنگ، هنر و رســانه دلسوز فرهنگ 
و هنر این مملکت هستند و مانند یک خانواده 

می مانند که حتی اگر اختالفات ایدئولوژیک در 
میان آنها وجود داشته باشد باز هم وحدت ملی 
و مودت دلسوزانه ای نســبت به فرهنگ خود 
دارند و برای این موضوع قدم برمی دارند. امینی 
افــزود:  نباید نگاه های سیاســی و فاصله های 
ایدئولوژیک باعث اختالف میان اهالی فرهنگ 
و هنر شــود. ما باید برای حفظ فرهنگ و هنر 
ایران قدم برداریم و هم اکنون شرایطی است که 
نگاه اهالی فرهنگ و هنر باید پدرانه و دلسوزانه 
باشــد و درگیر موج های مقطعی نشویم. این 
نکته مهم است که هنرمند جایگاه واالیی در هر 
کشوری دارد و شعار ما در حوزه فرهنگ و هنر 
باید اخالق و همدلی باشد چراکه هر شخصی 
از این شــعار فاصله بگیرد نخستین آسیب را 
به خود و آسیب بعدی را به فرهنگ و هنر این 

کشور وارد می کند. 

رقابت چند نسل از کارگردانان سینمای ایران
با توجه به تغییری که در آیین نامه جشــنواره 
ایجاد شــده فیلم هایی که هنــوز به نمایش 

عمومی درنیامده اند،  امکان حضور در فستیوال 
را خواهند داشت و پروژه هایی هم که در مراحل 
مختلف تولید به ســرمی برند، می توان گفت 
امســال شــاهد حضور طیف هــای مختلف 
فیلمسازان در جشنواره فیلم فجر خواهیم بود. 
رقابت چند نســل از کارگردان های سینمای 
ایران می تواند یکی از ویژگی های جالب توجه 
فجر چهل ویکم باشد. فیلم های تازه کیومرث 
پوراحمــد، کیانوش عیاری، محمدحســین 
لطیفی، محســن امیریوســفی، نرگس آبیار، 
محمدعلی باشه آهنگر و... در مراحل مختلف 
تولید قــرار دارنــد. ضمن اینکــه طبق روال 
این ســال ها باید منتظر حضــور امیدبخش 
فیلم اولی ها نیز بود. فجر همیشه محلی برای 
معرفی استعدادهای فیلمســازی بوده است 
و امســال هم قاعدتاً باید چشم انتظار حضور 
کارگردان های جوانی باشــیم که با نخستین 

فیلمشان به جشنواره می آیند.
فیلم هایی چون »رکســانا« پرویز شــهبازی، 
»مست عشق« حسن فتحی، »رگ های آبی« 

جهانگیر کوثــری، »کابل پــالک۱0« نوید 
محمودی و»پیرپســر« اکتــای براهنی جزو 
آثاری هستند که احتماال در جشنواره امسال 

از آنها رونمایی خواهد شد.

تسهیل شرایط حضور در جشنواره
 با توجه به تغییراتی که در آیین نامه جشنواره 
امســال داده شــده، شــرایط حضور در فجر 
چهل ویکم نسبت به سال های گذشته آسان تر 
شده است. در گذشته یکی از شرایط پذیرش 
فیلم ها در جشنواره، زمان ساخت فیلم ها بود و 
آثاری می توانستند به جشنواره فجر بیایند که 
حداکثر یک ســال از تولیدشان گذشته باشد 
و فیلم هایی که مربوط به ســال های گذشته 
بودند امکان شرکت در این رویداد را نداشتند. 
این شرط زمانی، امسال برداشته شده و همه 
تولیدات ســینمای ایران در صورتي که پیش 
از بهمــن۱۴0۱ به نمایش درنیامده باشــند 
می توانند فرم حضور در این رویداد را پرکنند. 
تغییر دیگری که برگزار کنندگان جشــنواره 

امســال در آیین نامه اعمال کرده اند برداشتن 
محدودیت تعــداد فیلم های پذیرفته شــده 
در بخش مسابقه اســت . در این سال ها طبق 
فراخوان، تعداد مشــخصی از فیلم های ایرانی 
در بخش مســابقه ســینمای ایران پذیرفته 
می شدند. اصرار بر پذیرش 22فیلم در بخش 
مسابقه در سال هایی باعث می شد تعدادی از 
فیلم های قابل قبول امکان حضور در جشنواره 
را نداشته باشند. در سال های پررونق سینمای 
ایران، برخــی از آثار به علــت محدودیت در 
پذیرش فیلم ها، نمي توانســتند در جشنواره 
فجر حاضر شوند. حاال دیگر الزامی برای حضور 
22فیلم برای شرکت در بخش مسابقه وجود 
ندارد و دست هیأت انتخاب باز خواهد بود تا هر 
تعداد فیلمی را که شایسته شرکت در جشنواره 
بدانند را برگزینند. این ماجرا البته روی دیگری 
هم دارد. اینکه اگر تعداد فیلم های قابل قبول 
متقاضی حضور در جشنواره زیاد نبود، اعضای 
هیأت انتخاب اجباری بــرای برگزیدن تعداد 

مشخصی فیلم نخواهند داشت.

زنیکهبهشاهتلگرافزد
کهبود؟!

یادی از مادر شهید سیدحسین علم الهدی 
به بهانه سالروز درگذشتش
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چراازهزارنفریکیرارتبه
کمالحاصلنمیشود؟

نگاهی بر آداب تعلیم و تعلم از منظر مالاحمد 
نراقی به استناد کتاب معراج السعاده
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رهاکردنپزشکی
بهشوقدفاعازوطن

 یادی از شهید ابراهیم خسروآبادی 
که از قاریان برتر قرآنی بود

مستندهای
ایرانیدر
آمستردام

ســی و پنجمین جشنواره 
آمستردام،  مستند  فیلم 
ایدفا، با نمایش 7فیلم از 
۱۱سینماگر ایرانی از ۱۸آبان 
تا اول آذر در هلند برگزار 

خواهد شد.
به گــزارش همشــهری، 
مســتند بلند »همه آنچه 
می بینی« ســاخته نیکی 
پدیــدار و  محصول هلند 
به عنوان فیلــم افتتاحیه 
جشــنواره انتخاب شده. 
مســتند »خانه سکوت« 
ساخته فرناز و  محمدرضا 
جورابچیان و محصول ایران/
فرانسه/کانادا/فیلیپین/
قطــر در بخش مســابقه 
مستند های بلند، »چطور 
جــرأت می کنــی چنین 
آرزوی احمقانه ای داشته 
باشی« ساخته مانیا اکبری 
و  محصول انگلستان و ایران 
در بخش رقابتی تجســم، 
مستند »سحرگاه« ساخته 
معصومه ســامره رضایی و 
حسین حسینی و محصول 
ایــران و افغانســتان در 
بخــش روشــنگر، »یک 
دوره زمانی« ساخته علی 
اسالمی و  محصول هلند در 
بخش پاراداکس، »مجموعا« 
ساخته محمدرضا فرزاد و  
محصول ایران و لهستان در 
بخش بهترین جشنواره ها، 
»این یک فیلم نیســت« 
ســاخته جعفر پناهی و  
در  میرطهماسب  مجتبی 
بخش ۱0فیلم محبوب یک 
فیلمساز که امسال به لورا 
پویتراس مستندساز زن 
آمریکایی اختصاص داشته 
و »سالم ســینما« ساخته 
محسن مخملباف در بخش 
بازی بــا واقعیت به نمایش 

درخواهند آمد.

شجریانبه
خارجنمیرود

مدیر برنامه هــای همایون 
شــجریان در مــورد لغو 
کنسرت های خارج از کشور 
این خواننده می گوید: »هیچ 
منعی برای خروج همایون 
شجریان از کشور و برگزاری 
کنسرت وجود ندارد و وی 
کامال براساس نظر شخصی 
خود این تصمیــم را اعالم 

کرده  است.«
به گزارش همشــهری، در 
روزهــای گذشــته جلب 
گذرنامــه برخی هنرمندان 
هنگام بازگشــت به کشور 
خبرساز شد. گذرنامه همایون 
شــجریان نیز در فرودگاه 
هنگام  امام خمینــی)ره( 
بازگشت از تور کنسرت های 
خود در کانادا و استرالیا جلب 
شد که با پیگیری و رایزنی 
برخی مقامات دولتی موضوع 
جلب گذرنامــه وی و برخی 
از چهره هــای هنری حل و 
فصل و گذرنامه هایشان به 
آنان تحویل داده شد. مدیر 
برنامه های شجریان توضیح 
می دهد: »هیچ منعی برای 
خــروج وی و گــروه برای 
برگزاری کنســرت وجود 
نداشته و شــجریان کامال 
براساس نظر شخصی خود این 
تصمیم را اعالم کرده  است.« 

وی می گوید: »برنامه ریزی 
برای اجرای ۱4کنسرت در 
شهرهای اروپایی از حدود 
۶ماه پیش انجام شده بود و 
روند اخذ ویزای گروه و سایر 
هماهنگی های اجرایی نیز 
انجام شد و طبق آخرین آمار 
و مستنداتی که 3هفته قبل از 
طرف برنامه گذار به ما اعالم 
شد، بیشتر بلیت   کنسرت ها 
فروخته شده بود.« به گفته 
مدیر برنامه شجریان، طبق 
هماهنگی های انجام شده با 
برنامه گذار، وجوه بلیت های 
خریداری شده در روزهای 
آینده به حساب خریداران 

بازگردانده می شود.
همایــون شــجریان در 
صفحه شــخصی خود در 
فضای مجازی بــا اعالم لغو 
کنسرت های خارج از کشور 
خود نوشت: »دوستان گرامی 
هرچند موانع برای ســفر و 
برگزاری کنسرت ها برداشته 
شد، برای احواالت ناخوش 
این روزهایمــان، تصمیم 
به لغو برنامه هــا گرفتم. از 
تمامی عزیزانی که با مهر و 
محبت خود برای حضور در 
این کنسرت ها بلیت تهیه 
کرده اند پوزش می خواهم. 
وجه بلیت های تهیه شــده 
به حساب خریداران محترم 

بازگردانده خواهد شد.« 

آوردگاه بزرگان
 محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در بخشی از پیامش به سی ونهمین جشنواره 
بین المللی فیلــم کوتاه تهران گفت: »جشــنواره 
بین المللی فیلــم کوتاه تهران فرصتــی کوتاه اما 
الهام بخش برای جوانانی اســت که اطمینان دارم 
آینده درخشانی برای سینمای ایران رقم خواهند زد 
و من از حضور در کنار آنها بر خود می بالم. ان شاء اهلل 
که این جشنواره سرمنشأ تحقق آگاهی، امید، اخالق 
و عدالت در آینده سینمای ایران باشد.« همچنین 
محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، در قسمتی 
از پیامش به سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران نوشت: »جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران، میعادگاه جوانان سینماگری است که 
با انگیزه هایی بزرگ و افق های تازه پا به این میدان 
سترگ و شــگرف گذاشته  اند. این ســینما، آینده 
سینمای کشور است؛ همچنان که بارها، مرزهای 
تازه ای را در این عرصه گشوده و در سپهر سینمای 
ایران، در دنیای پرشــتاب امروز، بسیار تأثیرگذار 
است. تردیدی نیست که ســینمای ایران به مدد 
همین اســتعدادهای نوظهــور و نویافته اش بارها 
در عرصه های جهانی درخشــیده است و در عین 
حال، این سینما آوردگاه بســیاری از بزرگان بوده 

و خواهد بود.« 
همچنین در کنــار نمایش فیلم هــای بخش های 
مختلف جشنواره، کارگاه پیچینگ فیلم اولی های 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران، عصر روز چهارشنبه 
2۷مهر از ســاعت ۱8 تا ۱۹:30 در سالن 8پردیس 
سینمایی ملت با حضور ســیامک سلیمانی برگزار 
شد. پیچینگ یعنی فیلمسازی بتواند در زمانی بسیار 
کوتاه طرح ســاخت فیلمش را برای سرمایه گذار 
تعریف کند تا او متقاعد شــود برای ســاخت فیلم 

هزینه کند.

کارگاه هایی برای انتقال تجربه
با اینکه برخی کارگاه های آموزشی جشنواره به دلیل 
انصراف مدرسان شــان لغو شــدند، امــا همچنان 
کارگاه هایی با حضور چهره های مشهور در جشنواره 
برگزار شده است. بهروز افخمی، کارگردان سینما 
و تلویزیــون، در کارگاه تدریــس فیلمنامه درباره 
اهمیت فیلمنامه در فیلم کوتــاه گفت: »این مهم 
اســت موضوعی که نزدیک به ۱۵0صفحه کتاب را 
دربرمی گیرد، آیا در 2صفحه هم می تواند اجرا شود 
یا خیر؟ باید بدانید که در فضای سینما با مخاطب 
آگاهی روبه رو هســتید که هوش باالیی دارد و در 
تاریکی به پرده سینما نگاه می کند؛ توجه مخاطب به 
فیلم است و اگر فیلم خسته کننده بوده یا نکته اضافی 
داشته باشد، او به سرعت متوجه می شود. غفلت از 
همین نکته باعث شده کار بســیاری از فیلمسازان 
ضعیف باشد و دلیل آنکه این روزها سینما به مرگ 

خود نزدیک می شود، همین است.«
همچنین رسول صدرعاملی، کارگردان سینما در 
کارگاه »تجربه گرایی در ژانر« گفــت: »اگر ژانر را 
نشناسیم، هیچ گاه فیلمســاز خوبی نخواهیم شد؛ 
مانند استاد ادبیاتی که حافظ و سعدی را نشناسد 
و بعد بخواهد شعری بسراید. در فیلمسازی نیز باید 

بدانیم قصه پردازی یعنی چه و تمامی اساس و بنیاد 
فیلمســازی چه تعریفی دارند. همچنین باید افراد 
تحسین شده این حوزه را به خوبی بشناسیم و آثار 
آنها ببینیم تا بتوانیم به جهان بینی فارغ از دنیای هر 
فیلمساز دیگری برسیم و به نوعی سینمای منحصربه 
فرد خود را خلق کنیم. ما باید در ابتدا ژانر را بشناسیم 
و بعد سراغ دگرگونی آن برویم تا بتوانیم اثری هنری 
خلق کنیم. باید امپرسیونیسم را بشناسیم تا بتوانیم 
در سینما ساختارشکن باشیم و این دانش و دانایی 
به ما کمک می کند تا نوآور و به نوع واقعی فیلمساز 
باشیم.« رضا کیانیان، بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون 
و بازیگردان در نشســت »پرسش از بازیگردان« در 
بخشی از حرف هایش گفت: »بازیگردانی بخشی از 
کار کارگردان اســت و یک شغل و فن مجزا نیست. 
در ایران قواعد سینمایی ما فرق دارد؛ چون سینمای 
ما شبیه سینمای آمریکا نیست. در مقاله ای نوشته 
بود تمام هزینه یک فیلم ایرانی، به اندازه یک برک 
)پذیرایی حین تصویربــرداری( در تولید یک فیلم 
آمریکایی اســت. به این دلیل کــه در آنجا فروش 
زیاد است و می دانند چگونه فیلم را برای فروش به 
بازارهای جهانی بفرســتند؛ به همین منظور برای 
تولید آن هم خوب خرج می کنند. ســینمای ایران 

اما بازار جهانی ندارد. سیاست هایی که بر سینمای ما 
جاری است، نخواسته ما بازار خارجی داشته باشیم و 
به ایران محدود شده ایم؛ در نتیجه نیاز به خرج های 
زیاد و رقابت با فیلم های جهان نداریم. من به دوستان 
جشنواره هم گفتم قاعدتا فیلم کوتاه به بازیگردانی 
احتیاج ندارد؛ چون در آن یا از کســانی اســتفاده 
می شود که بازیگر نیستند یا می خواهید درباره کسی 
فیلم بسازید که او وجود دارد و همچنان هست. اگر 
بخواهید بازیگر اسم و رسم داری بیاورید، زیر نام او 
گم می شوید، اما دوستان گفتند بیا و من هم گفتم 
چشم. من لطفی به سینمای جوانان ایران نمی کنم؛ 
چون سینمای جوان پله های اول سینمای بالغ است. 

درواقع همه برای یک خانواده ایم.«

کتاب در جشنواره
انجمن سینمای جوان در چند ســال اخیر سعی 
کرده که با مشــارکت بخش خصوصی در انتشار 
کتاب های سینمایی گام هایی بردارد. بررسی دقیق 
کتاب های ســینمایی انجمن، مجال مفصل تری 
می طلبد، اما به طور کلی می توان گفت کتاب هایی 
که انجمن دربــاره فیلم کوتــاه درآورده تا حدود 
زیادی توانسته خأل این بخش از ادبیات سینمایی 
را پر کند. از آنجا که ناشــر این کتاب ها یک نشــر 
خصوصی اســت، قاعدتا قیمت هایشان از سازوکار 
بازار تبعیت می کند و چندان هم ارزان نیســتند. 
در روزهای جشنواره، انجمن با برگزاری نمایشگاه 
کتــاب ســینمایی در طبقه منفی 2ســالن ملت 
کتاب هایی را که با مشــارکت این ناشر خصوصی 
منتشر کرده، با 2۵درصد تخفیف عرضه کرده است. 
همچنین رونمایی از چند کتاب جدید که همزمان 
با جشنواره در این نمایشــگاه عرضه شده اند یا در 
ماه های آتی به تدریج به بازار می آیند، بخش دیگری 

از فعالیت های کتابی جشنواره است.

 گزارشی از 3روز نخست 
 سی ونهمین جشنواره

بین المللی فیلم کوتاه تهران

رویدادی برای همه
سی ونهمین جشنواره 

بین المللی فیلم کوتاه جشنواره
تهران روز چهارشنبه 
هفته پیش کار خــود را آغاز کرد. با 
اینکه برخی  معتقد بودند بهتر است 
این جشنواره به زمان دیگری موکول 
شود تا شرایط اجتماعی بهتری وجود 
داشته باشد، اما صحبت های مهدی 
آذرپندار، مدیرعامل انجمن سینمای 
جوانــان ایران و دبیر ایــن دوره از 
جشنواره، در نشست خبری پیش از 
آغاز این رویداد سینمایی، نشان داد 
که هرگونه تعویق و تغییری در زمان 
برگزاری جشنواره با موانع متعددی 
مواجه خواهد شــد و عمال چنین 

اقدامی ممکن نیست.
آذرپندار در آغاز نخســتین سانس 
اکران فیلم های بخش مسابقه ملی 
جشنواره در بخشی از صحبت هایش 
درباره برگزاری جشــنواره گفت: 
»برگزاری جشنواره برای این نیست 
که بگوییم خواسته ای بود و نتیجه 
نــداد، بلکه به نظرم برگــزاری این 
رویداد موفقیتی برای همه اســت؛ 
برای همه آنهایی که فیلم دارند، برای 
همه دست اندرکاران برگزاری و برای 

جامعه فیلم کوتاه.«
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احمدحاجیزاده
معاونسیاسی،اجتماعیوامنیتی

استاندارقم
درحالبرگزاریاجالســیههایکنگره
ملیشهدایاستانهستیموتاکنون
۶اجالسیهماندهاست.بایدتبلیغات
بهطــوریباشــدکــهکلشــهرحــالو
هوایکنگــرهشــهداراداشــتهباشــد.
ایــنکنگرهبــرای۶۰۹۰شــهیداســتان
قماستوازتماماقشاردراینتعداد
شــهداحضــورداشــتند؛درنتیجــه
بایــدتمــاماقشــارودســتگاههابــرای
برگــزاریکنگــرهپــایکاربیاینــد.در
راستایبرگزاریکنگرهشــهداتاکنون
اقدامــاتبســیاریشــدهوارتــش
جمهــوریاســالمینیــزباجدیــتپای

کارآمدهاست.ایسنا

محمدرضاداورزنی
رئیسفدراسیونوالیبال

بیشاز5هزارنفرازشهدایورزشکار
یــمکــهبرخــیازآنــانســابقه دار
قهرمانــیجهــانوآســیاراداشــتند،
امــادرنهایــتپالکشــانمــدالشــد.
همهمابایدبرایحفــظوطنخودهر
کاریانجامدهیم.حفظامنیتنظام
واینکشور،حاصلخونبیشاز۲5۰
هزارشــهیدوحفظایــرانازهــرکاری
واجبتراســت.بایــدبههمهمــردمو
خواستههایآنهااحترامبگذاریمولی
بدانیمامنیتکشــوروحفــظایراناز

هرکاریواجبتراست.ایرنا

ســال 1308در خانه عالم بزرگواری به دنیا آمد که 
مردم شهر خرم آباد سرش قسم می خورند و احترام 
خاصــی برایش قائــل بودند. کودکی ســیده بتول 
مصادف شــد با دوران کشــف حجاب رضاخان و او 
برای حفظ حجابش مثل صدها دختر و زن این شهر 
محکوم به ماندن در خانه شد. گرچه نتوانست سواد 
خواندن و نوشتن مکتبی بیاموزد اما به لطف حضور 
در کالس های خانگی آموزش قــرآن، خیلی خوب 
قرآن و دعاهای عربی را می خواند. هیچ کس نفهمید 
چه شد که بتول به آسیدمرتضی بله گفت. نه اینکه 
سیدچیزی کم داشته باشد، روحانی فاضل و پرتالش 
بود اما چند چیز در زندگی اش بــود که هر دختری 
طبیعتاً به او بله نمی گفت. اول سن سی و چند ساله اش 
که بیش از دوبرابر ســن یک دختر 14ساله بود. دوم 
5فرزند قد و نیم قدی بود که از همسر اولش داشت 
و باید سیده بتول- که خاله بچه ها می شد- برایشان 
مادری می کرد. ســوم رفتن به نجف بود. پســرش 
حجت االســالم ســیدحمید علم الهدی درباره این 
موضوع می گوید:»بی بی جان به عشــق مجاورت با 
حرم امیرالمومنین و مادری کردن در حق بچه های 
خواهرش، از آن خانه اعیانی با آن همه خدم و حشم، به 
خانه محقر و اجاره ای در نجف رفت. پسر بزرگ پدرم، 
فقط یک سال از مادرم کوچک تر بود و کوچک ترین 
پسرش هم 2ماه بیشتر نداشت.« 2سال بعد خودش 
هم مادر شد و نخستین دخترش فاطمه متولد شد. 
بارداری دومش بود که به ایران بازگشتند. 5سالی از 
زندگی مشترکشان گذشــته بود و حاال دیگر درس 
سیدمرتضی تمام شده و اجازه اجتهاد گرفته بود، تا 
برای تبلیغ دین و راهنمایی مردم بــه اهواز برود. در 
کمتر از یک سال آیت اهلل ســیدمرتضی علم الهدی 
به عنوان امام جماعت شهر اهواز شناخته شد و اقامه 
نماز جماعت، سخنرانی و تفسیر قرآنش افراد زیادی 
را به مسجد کشــانده بود. در همین سال ها فرزندان 
دیگرش با فاصله کمی از یکدیگر به دنیا آمدند. خدا به 

او 10فرزند عطا کرد؛ 5دختر و 5پسر.

فعالیت های سیاسی و تلگراف 
در دهه 40خانه بی بی جان تبدیل به مرکز رفت وآمد 
انقالبیون و شخصیت های علمی شده بود که از سراسر 
کشــور به اهواز می آمدند و بی بی جان هم تقریبا در 
اغلب روزهای هفته، کنار کارهای خانه و رســیدگی 
به بچه ها و برپایی مراسم هفتگی ختم قرآن، با روی 
گشاده به مهمان های آسیدمرتضی می رسید. همین 
سال ها بود که قیام خونین 15خرداد و بعد مخالفت 
امام)ره( با تصویب الیحه کاپیتوالســیون پیش آمد 
و بحث حمایت از امام)ره( موضوع حساسی شد که 
کمتر کســی جرأت اعالم آن را داشــت. اما آیت اهلل 
علم الهدی اهوازی بــرای حمایت از آیت اهلل خمینی 
تمام تالش اش را کرد. بی بی جان هــم به پیروی از 
مراجع تقلید و علما در حمایت از امام)ره( دست به کار 
جسورانه ای زد. در جلسات هفتگی ختم صلوات که 
برای سالمتی امام خمینی در خانه گرفته بود پیشنهاد 
نوشتن تلگراف به شاه را داد. این نخستین باری بود 
که خانم های اهوازی اینقــدر دل و جرأت پیدا کرده 
بودند که در خفقان سیاســی پهلوی، نامه اعتراضی 
به شاه بنویسند. اما هنوز یک روز از نوشتن این نامه 

نگذشــته بود که خانم ها یکی پس از دیگری تحت 
فشار خانواده و ترس از دردسرهای رژیم امضاهایشان 
را پس گرفتند. اما بی بی بتول پــای حرفش ماند و 
همراه یک یا دو نفر از خانم های اهوازی راهی خیابان 
مخابرات اهواز شد و این تلگراف را زد: »آقای شاه، اگر 
مســلمانی چرا مرجع تقلید ما را تبعید کردی؟ اگر 
نیستی بگو تا ما تکلیف مان را بدانیم. بانو علم الهدی/ 
آبان ماه سال 1343« ســیدمحمد علم الهدی پسر 
دیگر بی بی جان با اشــاره به این خاطــره می گوید: 
»شنیده ایم سند این تلگراف در اسناد پهلوی موجود 
است و پیگیر پیدا کردن آن هستیم. حتی در کتاب 
خاطرات یکی از درباریان به این تلگراف بانوی اهوازی 
به شاه اشاره شده اســت.« بعد از فوت همسرش در 
سال 1352او ماند و 15بچه. البته بچه های بزرگ تر 
ازدواج کرده بودند اما باید حواسش به همه آنها می شد. 
مخصوصا سیدحسین که با سن کم اش، فعالیت های 
سیاسی اش شروع شده بود.  چندبار ساواک دستگیر و 
شکنجه اش کرد. شرط آزادی پسر آیت اهلل نامی شهر 
این بود که مادر بیاید و عذرخواهی کرده و تعهد بدهد. 
اما بی بی جان هیچ وقت این کار را نکرد. حسین آزاد 
شد اما در دوران دانشجویی و تحت تأثیر همنشینی 
در کالس های درس آیت اهلل خامنه ای در مشــهد، 
روحیه انقالبی اش تقویت شده بود. به اهواز برگشت 
و فعالیت های براندازی رژیم پهلوی را جدی تر دنبال 
کرد. بی بی جان هم در جریان این فعالیت های سیاسی 
 سیدحسین و سیدکاظم بود و تشویق شان می کرد. تا 
اینکه انقالب پیروز شد.« بی بی جان برای فعالیت های 
اجتماعی و انقالبی اش جان دیگری پیدا کرده بود. در 
نخستین قدم برای نخســین بار در کشور با گروهی 
600نفره از بانوان اهوازی برای ادای میثاق با امام)ره( 

به قم که محل اقامت نخست ایشان بود رفتند.

آغاز جنگ و حماسه دیگر 
جنگ تحمیلی از جنوب کشــور آغاز شد و از همان 
روزهای نخســت، اهواز دائماً مورد اصابت خمپاره و 
موشک قرار می گرفت. خیلی ها شهر را ترک کرده و 
اغلب محله های اهواز ویرانه ای بیش نبود. اما بی بی جان 
و فرزندانش با شجاعت و ایمان راسخ در اهواز ماندند و 
حماسه آفریدند.  سیدحمید می گوید: »سیدحسین 
اصرار به حفــظ نیروهای مردمی در اهواز داشــت و 
می گفت نباید شــهر را تخلیه و نظامی اعالم کنیم. 
یک بار در دزفول به طــور اتفاقی با حضرت آقا که آن 
زمان نماینده امام در جنگ بودند، دیدار کردند و همراه 
شدند. البته سیدحسین قبال ایشان را در کالس درس 

مشهد دیده بودند و حضرت آقا هم بعدا در مسیری که 
با هم بودند تا به اهواز بیایند او را به جا آوردند. در همین 
سفر کوتاه سیدحسین متوجه شــدند که حضرت 
آقا مشــکل ناراحتی معده دارند و غذاهای کنسروی 
اذیت شان می کند. وقتی به اهواز رسیدند موضوع را 
با بی بی جان در میان گذاشتند و از آن پس بی بی جان 
برای ایشان غذای خانگی تهیه کرده و یکی از پسرها به 
فرمانداری یا محل اقامت آقا می رساند.«  آن روزها هم 
خانه بی بی جان، دیگر یک خانه عادی نبود، تبدیل به 
مرکز پشتیبانی جنگ شده بود و کمک های مردمی به 
جبهه در خانه آنها ساماندهی می شد. در کنار همه اینها 
سیدحسین مسئولیت دیگری هم به دوش مادرش 
گذاشته بود تا خبر شــهادت را به خانواده های شهدا 
بدهد. بی بی جان خوب بلد بود در این وضعیت های 
بحرانی، حرف ها سنجیده زده و تصمیم های درست 
بگیرد. قرآنی به امانت به مادران شــهدا می داد و بعد 
می گرفت. با این کار به آنها دلداری می داد که فرزندان 

ما امانت خدا هستند...

داغی که هویزه در دل مادر نشاند
سیدحســین از اوایل جنگ در اهواز مســتقر بود و 
ســازماندهی بســیجیان اعزامی از سراسر کشور به 
جبهه های نبرد را به عهده داشــت. بعد از چند ماه از 
شروع جنگ با آنکه تنها 22سال داشت به او مسئولیت 
سپاه هویزه را دادند. هویزه، نقطه حساس مرزی بود. 
سیدحسین عالوه بر شناسایی مناطق عملیاتی، در 
این مدت سراغ عشــایر هویزه هم رفته بود. بعد برای 
پایان دادن به شــایعه همکاری عشایر عرب با صدام، 
هماهنگ کرد تا 600 نفر از آنهــا را به جماران ببرد. 
بی بی جان هم در این دیدار پسرش را همراهی می کرد. 
چند روز بعد در 16 دی ماه سیدحسین و دوستانش در 
محاصره نیروهای عراقی در هویزه مظلومانه به شهادت 
رسیدند. اما منطقه دست دشــمن افتاد و پیکر پاره 
پاره شان آنجا ماند. این داغ برای بی بی جان سخت و 
جگرسوز بود اما به قول خودش نباید تفنگ حسین 
زمین می ماند. صدیقه علم الهدی دخترش می گوید: 
»وقتی خبر شهادت حســین تأیید شد، همان شب 
آیت اهلل خامنه  ای، نماینده امام در امور جنگ با لباس 
نظامی به خانه ما آمدند. گویا در مسیر به ایشان گفته 
بودند که مادر سیدحسین علم الهدی با چه درایتی خبر 
شهادت پسران را به مادرشان می دهد. او هم متوسل به 
همین موضوع شد و وقتی به خانه رسید کتاب قرآنی را 
به بی بی هدیه داد. مادر سری تکان داد و یاد کاری که 
خودش برای آرامش مادرهای شهدا انجام می داد افتاد 

زنی که به شاه تلگراف زد که بود؟!
بتول جزایری عالوه بر حمایت در تاسیس رختشوی خانه اهواز، کاروان های حضرت زینب)س( را برای دلداری خانواده های شهدا راه اندازی کرد

یادی از مادر شهید سیدحسین علم الهدی به بهانه سالروز درگذشتش

یادی از شهید ابراهیم خسروآبادی که از قاریان برتر قرآنی بود
 رها کردن پزشکی 

به شوق دفاع از وطن
ابراهیم خسروآبادی، دانشجوی رشته پزشکی و از حافظان 
قرآن بود. او سال 1362درس و دانشگاه را رها کرد تا همراه 
با بســیجیان داوطلبانه به جبهه برود. چرا که معتقد بود 
جبهه دانشگاهی اســت که می تواند با کمک به مداوای 
مجروحان دین خود را برای دفاع از کشــورش ادا کند. 
کتاب »آیه های سرخ« به اهتمام رحیم قربانی تحقیق و 
پژوهشی است که به معرفی شهدای قرآنی پرداخته شده 
است. این کتاب کاری از ســوی مرکز مطالعات پژوهشی 
27بعثت و ســازمان قرآن و عترت بســیج سپاه محمد 
رسول اهلل)ص(است که در بخشی از آن به زندگی شهید 

ابراهیم خسروآبادی، یکی از قاریان قرآن پرداخته است.

متولد 7مهر 1343در روستای 
خسرو آباد سبزوار بود. 6ساله 
بود که خانــواده اش به تهران 
مهاجرت کردند. دوره ابتدایی 
و راهنمایی و بخشی از مقطع 
دبیرستان را در مدارس تهران 
تحصیل کرد. ابراهیم در مسجد 
امام حسین)ع( وحیدیه نارمک 
و مسجد امام حسن مجتبی)ع( در میدان امامت در جلسات 
قرآنی و مذهبی شرکت می کرد و به دلیل عالقه ای که به تالوت 
قرآن داشت توانست پیشــرفت زیادی در قرائت و حفظ قرآن 
داشته باشــد. وقتی ابراهیم به عنوان نفر اول مسابقات قرائت 
قرآن مسجد امام حســن مجتبی)ع( معرفی شد، کتاب های 
استاد شــهید مرتضی مطهری را هدیه گرفت. خانواده شهید 
ابراهیم خسروآبادی، آن روز برق شادی و شعفی که اسماعیل 
هنگام دریافت جایزه داشت را به عنوان خاطره ای خوش هنوز 
به یاد دارند. خانواده خســروآبادی، ســال 1359برای آبادی 
زمین های کشاورزی شان به سرزمین پدری در اطراف سبزوار 
برگشتند و ابراهیم دو سال آخر دبیرستان را در مدرسه ابن یمین 
سبزوار پشت سر گذاشــت. او در کنار درس، همراه روحانی 
روستا، پیگیر برگزاری جلسات قرآن و دعای کمیل در شب های 
جمعه بود و همان سال ابراهیم توانســت، در مسابقات قرآن 

آستان قدس رضوی، رتبه چهارم قرائت قرآن را به دست آورد.

دانشجوی پزشکی سر از جبهه ها در آورد
 زمان دیپلم او مصــادف با انقالب فرهنگی شــد و به همین 
دلیل وقفه ای در رفتن به دانشــگاه داشت. او سال 1360وارد 
دانشگاه تربیت معلم با گرایش دبیری ریاضی شد، اما در سال 
1361به دلیل عالقه به رشته پزشکی، با تغییر رشته تحصیلی 
دوباره در کنکور سراســری شــرکت کرد و در رشته پزشکی 
دانشگاه تبریز پذیرفته شد. او که در کنار تحصیل در دانشگاه 
به حفظ قرآن هم پرداخته بود توانست نیمی از قرآن مجید را 
حفظ کند. همزمان با اعزام داوطلبانه جوانان به جبهه، تصمیم 
گرفت نقش خود را در حفظ مرز و بوم و دفاع از کشورش ایفا 
کند. در شهریور ســال 1362مصادف با عید غدیرخم همراه 
با بسیجیان مســجد ابوالفضل)ع( منطقه افســریه تهران در 
لشکر محمد رسول اهلل)ص( ثبت نام کرد و بعد از یک ماه دوره 
آموزشــی به عنوان امدادگر به جبهه اعزام و در بهداری لشکر 

27محمد رسول اهلل)ص( مشغول خدمت شد.
ابراهیم خسروآبادی به عنوان امدادگر گردان مالک اشتر خدمت 
کرده و در داروخانه لشکر فعالیت داشت. تسلط او به زبان عربی 
موجب شــد تا در مقدمات عملیات به عنوان نیروی شناسایی 
در خط مقدم همکاری کنــد. او در کنار فعالیت های رزمی، از 
برنامه های قرآنی نیز غافل نبود و در مســابقات حفظ و قرائت 
قرآن مجید که در لشکر محمد رسول اهلل)ص( برگزار شده بود، 
شرکت کرد و رتبه اول را به دست آورد. همچنین با شرکت در 

مسابقه حفظ خطبه متقین از نهج البالغه، در لشکر اول شد.

شهادت و بازگشت بعد از 10سال 
ابراهیم در عملیات والفجر 4 در آبان ماه سال 1363 در ارتفاعات 
پنجوین عراق مفقود االثر شــد و پیکرش 9 سال بعد در تاریخ 
28 مهرماه 1372 به میهن بازگشت و در بهشت زهرا)س( آرام 
گرفت. به گفته همرزمانش او بعد از اتمام مرحله اول عملیات 
والفجر4، 48ساعت مفقود شد و سپس همراه 18نفر مجروح 
به منطقه خودی بازگشت. در ادامه عملیات، نبرد سختی در 
ارتفاعات کانی مانگا و قله 1904در گرفت. ابراهیم برای کمک به 
مجروحان به خط مقدم رفته بود و دیگر از آنجا بازنگشت. آنجا 
به دست نیروهای گارد ریاست جمهوری دشمن افتاد و آنها به 

مجروحان تیر خالص می زدند.

جبهه دانشگاهی خودسازی است
ابراهیم خســروآبادی در وصیت نامه اش با تأکید بر ضرورت 
حضور در جبهه نوشته بود: »این در ذهن تان باشد این جبهه 
نیست که به شــما احتیاج دارد بلکه این شما هستید که به 
جبهه نیاز دارید. اکنون جبهه دانشگاهی جهت خودسازی 
اســت و جایی برای آزمودن خود. اگر توفیق شهادت نصیبم 
شــد، لباس نظامی مرا که داخل ساکم است به کسی بدهید 

که به جبهه بیاید.«

در بخشی دیگر از وصیت نامه شهید آمده:
»شما را وصیت می کنم به اینکه رهرو راه امام باشید و مطیع 
محض اوامر ایشان برای همیشــه بمانید. او نایب برحق امام 
زمان)عج( است و مخالفت با او مخالفت با اسالم است. خانواده 
عزیزم شعائر اســالمی یادتان نرود. مادر و خواهرانم حجاب 
اسالمی یادتان نرود. شــما باید زینب وار از سنگر حجاب بر 
خصم درون بتازید و نشان دهید که زنان مسلمان کم از مردان 
ندارند. فریاد گر خون شهدا باشــید، تهی دستان را فراموش 

نکنید، انفاق کنید و خمس و زکات یادتان نرود.«

راه اندازی سامانه تلفنی جامع 
موزه های دفاع مقدس

شــماره چهار رقمی »1578« بــا هدف ترویج 
فرهنگ دفاع و حماسه و تسهیل برقراری ارتباط 
عموم مردم با مجموعــه موزه های دفاع مقدس 
سراســر کشــور راه اندازی شــد. سیدمسعود 
حســینی، مدیر شبکه و زیرســاخت موزه ملی 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس با بیان این خبر 
افزود: »از این پس شــهروندان اســتان تهران 
می توانند با شماره چهار رقمی 1578با مجموعه 
موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ارتباط 
برقرار کنند. « شماره پیشین ارتباطی با مجموعه 
موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس کماکان 
فعال است و شــهروندان می توانند از هر دو خط 
1578 و 88657026 با ایــن مجموعه ارتباط 

برقرار کنند.

تدوین کتاب والدین شهدا 
تاریخ شــفاهی به روایت والدین شهدای استان 
کرمانشاه با هدف زنده نگاه داشتن یاد و خاطره 
شهدا، تهیه و تدوین می شود. جعفر زارعی رئیس 
اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان کرمانشــاه، با بیان اینکه 483 
مورد تاریخ شفاهی والدین شــهدای استان در 
دست تهیه و تدوین است گفت: »50مورد تاریخ 
شفاهی با عنوان قرارگاه عاشقی از صدا و سیماي 

کرمانشاه در حال پخش است.«

 »تو شهید نمی شوی« 
به چاپ بیست و هفتم رسید

 کتاب »تو شهید نمی شوی« شامل 
روایت هایی از زندگی شهید مدافع 
حرم محمودرضا بیضایی توســط 
انتشــارات راه یار به چاپ بیست و 
هفتم رســید. این کتــاب به قلم 
احمدرضا بیضایی برادر شــهید از 
فراز و فرودهای یک زندگی با برکت، 
کودکی و نوجوانی، مسجد و مدرسه 
تا دانشگاه و پادگان، تبریز تا تهران و 

از تهران تا شام است. محمودرضا با زبان عربی و لهجه های 
عراقی و ســوری آشنایی داشــت و با آغاز جنگ در سوریه 
از ســال 1390 برای یاری جبهه مقاومت و دفاع از حریم 
آل اهلل)ع( عازم سوریه شــد. او در آخرین اعزامش که دی 
1392 بود، به یکی از یاران نزدیکش گفته بود این سفرش 
بی بازگشت اســت. ســرانجام در 29 دی 1392 همزمان 
با ســالروز میالد پیامبر اعظم)ص( و امام جعفرصادق)ع( 
در منطقه »قاسمیه« دمشــق در مقابله با تروریست های 

تکفیری به شهادت می رسد.
در برش هایی از کتــاب می خوانیــم: آن روز که با 
بچه های بسیج محل شــان رفتیم پادگان، اسلحه »ام 16« 
و »کالشینکف« را تدریس کرد. بعد از کالس از من پرسید: 
»تدریســم چطور بود؟« گفتم: »خیلی تپــق زدی. روان 

صحبت نمی کنی.«
گفت: »باورت می شــود من تا حاال فارسی تدریس نکرده 
بودم؟ فارســی این چیزهایی که همیشه به عربی می گویم 
پیــدا نمی کردم بگویــم.« گفتم: »مگر بــه عربی تدریس 
می کنی؟« گفت: »حاج قاســم گفته هر کــس مترجم با 

خودش می برد سر کالس، اصاًل کالس نرود.«

نقل قول خبر

خبر

 خبر

آزاده سلطاني؛ روزنامه نگاریاد

و آرام گرفت.« حاال نوبت خود بی بی جان بود تا ثابت 
کند برای دادن امانتی  اش کمر خم نمی کند. در چند 
سال ابتدای جنگ همسر بسیاری از شخصیت ها و زنان 
نماینده مجلس شورای اسالمی برای خدمت به جبهه 
اهواز می آمدند درحالی که شــهر کاماًل جنگی بود و 
محل استقرارشان منزل بی بی جان بود. در نهایت سال 
61 بعد از عملیات بیت المقدس که هویزه دست نیروی 
خودی افتاد و پیکر حسین را از روی قرآنی که به همراه 
داشت شناسایی و زیر آتش باران دشمن، طی مراسم 

باشکوهی تشییع شد.

راه اندازی کاروان های حضرت زینب)س(
بی بی جان خــودش می گفــت: »بعد از شــهادت 
سیدحســین، انگار روح تازه ای در من دمیده شد.« 
بعد از شهادت پسرش دست به اقدام جالبی زد و یک 
گروه برای تسلی خانواده شهدا به نام کاروان حضرت 
زینب)س( تشکیل داد. قرار اینطور بود که راس ساعت 
3خانه بی بی جان جمع می شدند و بعد از همانجا راهی 
خانه های شهدا می شــدند. هر چند روز یکبار، خبر 
شــهادت یک رزمنده داده می شد. بی بی جان همراه 
حدود 40تا 50نفر از خانم های اهوازی در آن شرایط 
سخت موشــک باران، از این خانه شهید به آن خانه 
شهید می رفتند. بی بی جان حواسش به روستاها هم 
بود و جوری برنامه ریزی کرده بــود که خانواده های 
محروم را از قلم نیندازد. ســیده زهــره دختر دیگر 
بی بی جان به فعالیت های این کاروان اشــاره کرده و 
می گوید: »روز شنبه دیدار خانواده شهدای شهر، روز 
یکشنبه دیدار خانواده شهدای شهرستان ها و روستاها، 
روز دوشــنبه دیدار مجروحان در بیمارستان ها، روز 
سه شــنبه دیدار با خانواده مجروحان در منزل، روز 
چهارشــنبه دیدار و کمک به خانواده های نیازمند، 
روز پنجشــنبه دیدار با رزمندگان بــود. روز جمعه 
دیدار با خانواده اســرا و مفقودان، برنامه این کاروان 
بود. کاروان به دیدار هر جانباز و خانواده شهیدی که 
می رفت به صورت دسته جمعی سرودی را می خواند. 
بی بی جان به واســطه حاج صادق آهنگران از آقای 
معلمی خواسته بود تا برای کاروان حضرت زینب)س( 
شعری بگوید. تفقد و دلجویی از پزشکان و پرستاران 
آنقدر به دل این کادر پزشکی نشسته بود که با وجود 
حجم زیاد کار از اعضای کاروان می خواستند تا تند به 
تند به آنها سر بزنند. بی بی جان برای با حجاب کردن 
کادر پزشکی در آن سال های نخست جنگ با زبان نرم 
و صمیمی اقدامات مؤثری انجام داد. حتی در اقدامی 

جالب پزشکان و پرستاران را به دیدار امام)ره( برد.«

از حضور در چایخانه تا خط مقدم 
 در مسیر رفت وآمد به خانه شهدا همیشه موضوعی 
ذهن بی بی جــان را آزار می داد. آن هم ســوزاندن 
لباس های خونین رزمنده ها در گوشه اي   از شهر بود. 
به پیشنهاد بی بی جان و چند بانوی فعال اهوازی دیگر 
لباس ها سوزانده نشد. اول آنها را کنار رود می شستند 
اما با پادرمیانی بی بی جان، رئیس چایخانه سنتی اهواز، 
کلید آنجا را داد تا برای شست و شو لباس رزمنده ها 
اســتفاده شــود. اوایل بی بی جان همپای خانم های 
اهوازی و اعزامی از شــهرها در چایخانه کار می کرد 
اما مســئولیت کاروان حضرت زینب)س( سنگین 
بود و بی بی جان دیگر نمی توانســت تمــام وقت در 
چایخانه بماند. مدیریت این مرکز را به خانم فاطمه 
موحدی مهر دادند. بی بی جان هم در مجالس کاروان 
و رفت وآمد به خانه های شــهدا، برای چایخانه نیرو 
جذب می کرد. ناگفته نماند بی بی جان همراه چند تن 
از بانوان شجاع اهوازی در اوج حمالت و بمباران های 
وحشیانه بعثی ها از خطوط مقدم جبهه، دیدار کرده 
و هدیه ها و کمک های مردمی را خودش به دســت 
رزمنده ها می رساند. فرصتی اگر پیش می آمد برای 
آنها صحبت می کــرد. صحبت هایش عجیب به دل 
رزمنده ها می نشست و حس می کردند مادرشان آمده.

تاریخ دفاع مقدس، زنان قهرمان و تأثیرگذار کم ندارد؛ کسانی که همپای مردان خانه، برای دفاع از این مرز و بوم 

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

ایستادند و حماسه آفریدند. یکی از این بانوان، شیرزن اهوازی، »سید بتول جزایری« است؛ کسی که نه فقط 
به واسطه داشتن پسري به نام شهید »سیدحسین علم الهدی«، فرمانده سپاه هویزه، شناخته شده بود که خود 
گنجینه ای بود برای این وطن. فعالیت های انقالبی اش به سال های دور برمی گردد. وقتی عروس خانه آیت اهلل سیدمرتضی علم الهدی شد در سال 1343در حمایت از 
آیت اهلل خمینی، کاری کرد کارستان. شــجاعانه با کمک چند نفر از خانم های اهوازی تلگراف زد به شاه. تازه این شروع ماجرا بود؛ در آن خفقان سیاسی میزبان 
مهمان های سیاسی همسرش از شهرهای دور و نزدیک بود. وقتی هم پســرهای خانه در فعالیت های سیاسی شرکت کرده و توسط ساواک دستگیر می شدند، 
حمایت شان می کرد تا اینکه انقالب پیروز شد. حاال دیگر محدودیتی نداشت و چندین نوبت خانم های اهوازی و مادران شهدا را به دیدار امام)ره( ابتدا در قم و بعد به 
جماران می برد. بعد از شهادت مظلومانه پسرش در هویزه، برای مبارزه با ظلم، جان دوباره ای گرفت. از تاسیس چایخانه برای شست وشوی لباس رزمنده ها گرفته تا 
راه اندازی کاروانی برای دلداری و دعوت به صبر خانواده های شهدا از مهم ترین اقدامات این مادر است. اما رنج هایی که می کشید و دردهایی که پنهان می کرد یک روز 

پاییزی، برای همیشه قلبش را از کار کردن انداخت. سالروز رحلت این مادر فداکار بهانه ای شد تا مروری بر زندگی او در گفت وگو با فرزندانش داشته باشیم.

وقتی که پرکشید

مکث
 بعد از آنکه در اهواز این کاروان تاسیس شد و مورد استقبال قرار گرفت از سوی مسئوالن وقت 
درخواست شد تا این کانون را در شهرهای دیگر ازجمله تهران هم تاسیس کنند. این موضوع 
همزمان شد با روزهایی که بی بی جان برای مداوای بیماری قلبی خود به تهران می آمدند. به این 
ترتیب این رسم خوشایند که روحیه بسیاری به خانواده شهدا می داد به پایتخت هم سرایت کرد. 
این کاروان که در اصل کارش سرکشی به خانواده شهدا و اسرا و مفقودان و مجروحان و همچنین 
فراهم کردن تدارکات جبهه بود، در تهران هم با کسب اجازه از سرپرستی بنیاد شهید، در 10ناحیه 
تشکیل داده شد. اما زمانه خیلی به این مادر فرصت نداد و در یکی از آخرین روزهای مهرماه سال 
1367وقتی بی بی جان از مراسمی به خانه آمد قلبش برای همیشه ایستاد و مهمان همسر عالم و 
پسر شهیدش در عالمی دیگر شد. سیدمحمد می گوید: »مراسم تشییع مادرم در آن سال خیلی 
باشکوه برگزار شد و بسیاری از مسئوالن برای مادرم پیام تسلیت فرستادند. از مقام معظم رهبری 
و همسر ایشان گرفته تا مرحوم خانم دباغ و آیت اهلل جزایری و همسر شهیدان مطهری و بهشتی و 

رجایی و... .« بنا به وصیت این مادر 59ساله، پیکر او در کنار شهدای هویزه آرام گرفت.
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تحول معنوی
کتاب »تحول معنــوی« مجموعه ای 
است از بیانات رهبرمعظم انقالب که به 
همت نشر معارف چاپ شده و به موضوع 
تحول انسان و جامعه از حیث معنویت 
پرداخته است. حتی عنوان کتاب از این 
بخش صحبت رهبرمعظم انقالب وام 
گرفته شده: »اولین و مهم ترین کاری 

که پیش روی ما قرار دارد، تحول معنوی و روحی انسان هاست. 
ما متاثر از تربیت های طوالنی غیراسالمی هستیم. آنچه هیجان 
عظیم انقالب و دوران جنگ انجام داد البته معجزه آسا بود؛ اما تا 
این پدیده عمق پیدا بکند تا وقتی که اعماق ضمایر را متحول 

نماید، کار زیادی الزم است. ۱۳۷۰/۱۱/۱۴« 
کتاب شامل ۳ بخش بوده که هرکدام از بخش ها شامل فصول 
متعددی است و سعی کرده معنویت را مبتنی بر نگاه رهبرمعظم 
انقالب ارائه کند. قاعدتا این معنویت منحصر در نوع معنویت 
فردی نیســت از این منظر در کتاب موضوع درگیری انسان و 
جامعه با تمدن مادی و مدرن به عنوان یک امر معنوی مطرح 
می شود. به ویژه آنکه مطابق اندیشه رهبر انقالب، مهم ترین مانع 
معنویت در عصر کنونی، تمدن مادی و سلطه گر مدرنیته است. 
بخشی از عناوین کتاب عبارتند از: مقابله کالن انقالب معنوی 
نظام اسالمی با مادی گرایی، ارائه معنویت های دروغین بر پایه 
تاکتیک بدل ســازی، جریان القای تقابل بین اسالم سیاسی و 
اســالم معنوی، تحول معنوی؛ تأمین آسایش دنیوی فردی و 
اجتماعی. البته کتاب به تبعیت از سنت مباحث اخالقی حوزوی 
در بخش دیگری گام هایی عملی و کاربردی را برای تهذیب نفس 
و تحول معنوی مبتنی بر بیانات رهبر انقالب طراحی  کرده است 
که عناوین آن از این قرار است: یقظه، تفکر، توبه، انضباط، تفریح و 
ورزش، مراقبه، محاسبه، اعمال عبادی و توسل، الگوگیری تربیتی 

از جریان خاص الخاص.

تربیت قوه عاقله
رهبرمعظم انقالب: »یکی از الزامات دانشگاه در ایفای نقش ایجاد 
و پرورش قوه عاقله کشور تربیت اخالقی و فرهنگی و هویتی است: 
تربیت قوه عاقله. قوه عاقله چیست؟ عقل چیست؟ عقل در ادبیات 
اسالمی فقط آن دستگاهی نیست که محاسبات مادی می کند برای 
ما؛ نه، اَلَعقلُ  ما ُعِبَد بِهِ  الرَّحمنُ  َو اکُتِسَب بِِه الَجنان؛)۱( عقل این است. 
اَلَعقلُ  یهدی  َو ینجی؛)۲( عقل این است. عقل باید بتواند انسان ها را 
تعالی ببخشد. عقل در یک سطح، آن عاملی است که انسان را به مقام 
قرب می رساند، به مقام توحید می رساند؛ در یک سطح پایین تر، عقل 
آن چیزی است که انســان را به سبک زندگی اسالمی می رساند؛ در 
یک سطح دیگر هم عقل آن چیزی است که ارتباطات مادی زندگی 
دنیا را تنظیم می کند؛ همه اینها کار عقل است. عقل و قوه عاقله آن 
قوه ای اســت که بتواند همه اینها را دارا باشد؛ پس احتیاج به تربیت 
معنوی دارد. دانشجوها را تربیت معنوی کنید. اینها جوانند؛ جوان 
به طورطبیعی لطیف است، بالنسبه پاکیزه اســت، قابل حرکت در 
جهت معنوی است و این باید در دانشــگاه تأمین بشود. ال یسَتعانُ  
هِر ااِّل بِالَعقل؛)۳( زندگی بدون عقل که ممکن نیست. بنابراین  َعلَی  الدَّ
جنبه تربیتی این قوه عاقله بایستی قوی باشد؛ دانشگاه باید جوان هایی 
را تربیت کند که باایمان باشند، باشرف باشند، اهل اقدام باشند، تنبل 
نباشند، اهل تالش باشند، دارای اعتمادبه نفس باشند، حق پذیر باشند، 
حق طلب باشند؛ اینها خصلت های یک انسان واال است؛ اسالم این جور 
انسانی را می خواهد؛ این انسان است که اگر چنانچه به مدیریت جامعه 
رسید، جامعه را می تواند به سمت صالح و فالح هدایت بکند، وااّل اینکه 
حاال فرض کنید االن در فضای مجازی معمول شده، کار عادی و رایجی 
است که به همدیگر بدگویی کنند، این به آن، آن به این تهمت بزنند، 
یک ضعف کوچک را بزرگ کنند، آبروی مؤمن را ببرند که معلوم هم 
نباشد چه کسی است؛ خب خیلی چیز بدی است. در بین جوان های 
ما یک چنین چیزهایی وجود دارد که باید جلویش گرفته بشود؛ این با 

تربیت معنوی ]ممکن است[.«
منبع: بیانات معظم له در دیدار جمعی از اســتادان، نخبگان و پژوهشگران 

دانشگاه ها 1397/03/20

اندیشه راهبر

معرفی کتاب

مکتب سازی های بدلی
آیت اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری: »مکتب سازی و ایجاد یک 
معنویت مبهم در مقابل گرایش توحیدی، از مکاید درازمدت شیطان 
است که همیشه دنبال می کند. این مکتب سازی از »َحسُبنا کتاب اهلل« 
شــروع می شــود تا بعد در دوره بنی امیه و معاویه به جایی می رسد 
که کاماًل وجود مقدس امیرالمومنین)ع( را رصد می کند و هر کاری 
حضرت می کنند بدلش را می سازد. فرقه های کالمی و گرایش های 
معنوی منحرف که االن پیدا می شود تصادفی نیست و همانطور که االن 
دستگاه شیاطین جن و انس تفرق معنوی و ایجاد گرایش های باطل 
را مدیریت می کنند، در دوره های قبل هم همینطور بوده است. من در 
کتاب توحید صدوق، انحرافاتی که در دنیای اسالم در موضوع توحید 
شده است را دیدم. در تفسیر توحید یک طیف، از کسانی هستند که به 
»تعطیل« یا »تشبیه« رسیده اند. اینها مکتب سازی است و ریشه اش 
به دستگاه طواغیت و شیاطین برمی گردد. درواقع، یکی از کارها ایجاد 
کاالی جایگزین است که در آن دوره هم به شدت اتفاق افتاده است، 
مثل تحریف معنویت اسالم، تحریف فقه و حتی روش فقاهت، تحریف 
اعتقادات که در همه اینها مکتب سازی های متعدد انجام شده است؛ 
از اشاعره و جبریه بگیرید تا مرجئه. اینها همه ساخته و پرداخته عملی 
دستگاه طواغیت و بنی امیه است و تصادفاً ظهور پیدا نکردند. شأنی که 
وجود مقدس امام باقر)ع( و امام صادق)ع( در این زمینه دارند چیست؟ 
همانطور که شــیخ مفید نقل کرده اند قبل از امام باقر)ع(، تشیع که 
مکتب حق است یک فقه و شریعت روشن و حتی یک معنویت یا نظام 
اعتقادی دارای چارچوب روشن نداشت و ما گاهی در فقه نیازمند اهل 
سنت می شــدیم، ولی امامین صادقین)علیهما السالم( یک مکتب 
پیشگام درست کردند. در صدر اسالم واقعاً اینگونه بود و نبض فرهنگ 
در دســت امام باقر)ع( و امام صادق)ع( بوده است. ایشان هم مبارزه با 
گرایش های منفی می کردند و جلوی آن معنویت باطلی که بعد مبدأ 
پیدایش گرایش های صوفیانه شد ایستادند و هم به شدت با گرایش های 
انحرافاتی و ظاهری گری مبارزه کردند و به دنبال ایجاد یک عقالنیت 
استوار شیعی در کالم و در اعتقادات بودند. ایشان یک بنای عظیمی را 

در فقه و کالم و عرفان و اخالق گذاشتند.«.
منبع: سخنرانی 27 آذرماه سال 86 در شهر قم

اندیشه مسطور

سلبریتی و تور ایمنی
سلبرتی، واژه ای اســت که با رســانه پیوندی وثیق دارد و با 
فراگیر شدن رسانه های مدرن به صورتی گسترده در ادبیات 
مردم جهان جای باز کرده است. از ســویی در ۲دهه اخیر با 
ظهور ســلبریتی هایی مواجهیم که در نقش خیرین جهانی 
با ژستی انسان دوستانه در برابر رسانه های بین المللی ظاهر 
می شوند؛ میلیاردرهایی چون مدونا، آنجلینا جولی، باب گلداف 
و.... به عنوان مثال اسفند ماه سال گذشته در بحبوحه جنگ 
اوکراین، حضور آنجلینا جولی در یمن مورد توجه رسانه های 
جهان و ایران قرار گرفت. فاکس نیوز ضمن گزارش این سفر 
نوشت: »جولی سفیر صلح ســازمان ملل در تالش است تا 
بتواند به جمع آوری کمک های بین المللی برای آوارگان یمنی 
بپردازد.« او همچنین در دهه گذشته، سفرهایی به کشورهای 
افغانستان، سوریه و بنگالدش داشته و در افغانستان اقدام به 
ساخت مدرسه کرده است. جولی در سال 96به عنوان سفیر 
حسن نیت سازمان ملل در کمپ آوارگان زعتری در نزدیکی 
مرز اردن با سوریه حضور پیدا کرد و با آوارگان سوری دیداری 
در ظاهر دوستانه داشــت. باب گلداف، ترانه سرا و خواننده 
ایرلندی نیز 5ســال پیش در اعتراض به کشــتار مسلمانان 
روهینگیا و عملکرد ضعیف آنگ سان سوچی، رهبر میانمار 
نشــان آزادی شــهر دوبلین را که قبل تر به سوچی هم اهدا 
شده بود، پس فرستاد. در پس این نمایش های انسان دوستانه 
چه رازی نهفته است که سلبریتی های میلیاردر را به چنین 

کنش هایی وا داشته است؟ 
ایالن کاپور، نویســنده انگلیسی و 
هندی تبار در کتاب »فعالیت های 
انسان دوستانه سلبریتی ها« اینگونه 
از این راز پرده برمی دارد: » این کار 
کمک می کند بنیان های چرکین 
نظم نولیبرال جهانی پوشانده شود 
و به منزله یک تور ایمنی برای ادامه 
حیات ســرمایه عمل می کند«. او 

معتقد است که سلبریتی ها در قالب چنین فعالیت هایی به 
ســرمایه داری نولیبرال و بی عدالتی جهانی چهره ای انسانی 
می دهند و با مشروعیت بخشی به آن، موجب استحکام چنین 
نظامی می شوند. سرمایه که تجسم اقتصادی اومانیسم است، 
نیاز به محرکی چون سود دائمی دارد که می بایست بر مبنای 
مکانیسم ســودجویی و از طریق اســتثمار انسان و طبیعت 
لحظه به لحظــه افزایش یابد. چنین مکانیســم ظالمانه ای 
منجر به تجمع ثروت انبوه نزد اقلیتــی محدود و تراکم فقر 
نزد اکثریتی گسترده می شود. ســلبریتی ها که خود زاییده 
چنین نظام ناعادالنه ای هستند، با انجام چنین اقداماتی، نقش 
ســوپاپ اطمینان برای نظام ناعادالنه سرمایه ساالر را بازی 
می کنند. آنها با دلجویی ظاهری از قربانیان بی عدالتی، خود 
را نماینده زنان و کودکان مظلوم مطرح کرده و از جانب آنها 
سخن می گویند و در عمل سبب انفعال و به سکوت کشاندن 

آنها می شوند.
کاپور معتقد اســت: »ایــن کارهای خیریه عمیقا فاســد و 
ایدئولوژیک اند...تمایل به تبلیغ برند سلبریتی و تصویر یک 
کشور غربی دلسوز... خواهی نخواهی به پیشبرد سرمایه داری 
کمک می کند و فقری را که می خواهد درمان کند بیشــتر 
می کند«. در واقع آنچه با این دست کنش های افراد مشهور 
به مدد رسانه ها بازنمایی می شود تنها ابعادی از بحران است 
که از بیرون قابل رؤیت اند. به عبارت دقیق تر، ســلبریتی ها 
که زندگی شان با نمایش و رسانه گره خورده با انجام چنین 
فعالیت هایی، توجه همگان را معطوف به بخشــی از بحران 
می کنند که قابلیت نمایشــی دارد و از علت های بلندمدت 
و ساختار فاسد ســرمایه داری منحرف می سازند؛ تمرکز بر 
معلول به جای علت. ایالن در بخشی از کتاب خود به ترانه ای از 
گلداف اشاره می کند که در سال ۱98۴ و در واکنش به قحطی 
اتیوپی با نام »آیا می دانند اکنون کریسمس است؟« منتشر 
کرد تا برای کمک  به مناطق قحطی زده پول جمع آوری کند. 
این آهنگ توسط ۴9ستاره پاپ خوانده شد و در کوتاه ترین 
زمان با فروش ۳میلیون نسخه به بیش از 8میلیون پوند درآمد 
رسید. تونی بلر در سال ۲۰۰۴، گلداف را به ریاست کمیسیونی 
به هدف پیشبرد توسعه آفریقا درآورد، اما در عمل هیچ اتفاقی 

برای حل مشکل مردم آفریقا نیفتاد.

این نویسنده همچنین می نویســد: »جولی را بیش از همه 
برای نقش مادری و فرزند خواندگانی از کشــورهای مختلف 
می شناسند...که با ســروصدا و تبلیغات فراوان کودکانی از 
کامبوج، اتیوپی و ویتنام را به فرزندی پذیرفته است.« همین 
امر سبب می شــود تا فرزندخواندگی کودکان آفریقایی در 
آمریکا افزایش یابــد. مدونا نیز با تمرکز بر مــاالوی و انجام 
اقداماتی شــبیه آنجلینا جولــی، دختری به نام مرســی از 
ماالوی را به فرزندخواندگی می پذیرد. برون داد این دســت 
اقدامات جولی و مدونا به استناد گزارش وال استریت ژورنال، 
افزایش فرزندخواندگی بین المللی به وســیله آمریکایی ها 
با الگوگیری از این ســلبریتی ها بوده اســت. به اذعان ایالن 
کاپور، فرزند خواندگی های بین المللی مدونا و جولی ســبب 
تشویق دیگران به این امر و در نهایت خدمت به کشور آمریکا 
می شود؛ چرا که »نرخ زاد و ولد افت کرده و فرزندخواندگی 
فراملی کمک می کند این چشم انداز آخرالزمانی تسکین یابد 
و در عین حال خانواده یک آجر سازنده مهم اجتماعی-ملی 
شود.« از سویی کشورهای غربی با ارائه مشوق های مالیاتی به 
فرزندخواندگی به فکر درمان بحران جمعیتی و تأمین نیروی 
کار برای اقتصاد استثماری سرمایه  ساالر خود هستند. ایالن 
با تأکید بر نقش سلبریتی ها در دنیای سیاست در جهت دهی 
به افکار عمومی می گوید: »ما در عصــری زندگی می کنیم 
که در آن ستارگان ســرگرمی به عنوان افرادی انسان دوست 
نقش مهمی در جهان سیاست بازی می کنند. گلداف، جولی، 
مدونا به موقعیت های برجسته  و شهرت دست یافته اند. آنها 
دسترسی باالیی به تاالرهای قدرت دارند و قادرند در مقیاس 
جهانی مردم را تحت تأثیر قرار دهند.... آنها خیلی بیشــتر از 
هر سیاست مدار یا دیپلمات برجسته ای می توانند از راه انواع 

رسانه ها با مخاطبان بسیار و گوناگون ارتباط بگیرند«.

اندیشه رسانه

فرمودند: »اشد مردم از جهت 
حسرت و پشیمانی کسی است 
که دیگری را به خــدا خوانده 
باشــد و او قبول نموده و به آن 
سبب داخل بهشت شود و آن 
شخص خواننده خود به جهت 
ترک عمل به آنچه دانسته بود 
داخل دوزخ گــردد« بلی: چو 
علمت هســت خدمت کن که 
زشت آید بر دانا/ گرفته چینیان 

احرام و مکی خفته در بطحا.
۴( چهارم آنکــه حقوق معلم 

خود را بشناســد و ادب او را نگاه دارد و فروتنی و 
خشوع نسبت به او به جا آورد و در برابر او سخنی 
را بر او رد نکند و به دل او را دوســت دارد و اگر 
بد او مذکور شــود رد کند و اگر نتواند برخیزد و 
حقوق او را فراموش نکند، زیرا که او پدر معنوی 
و والد روحانی اوســت و حقوق او از ســایر آباء 
بیشتر اســت و همچنین مالحظه ادب و احترام 
ســایر علما را بکند، خصوصاً کســانی که از علم 
آنها منتفع شده  یا علم آنها با واسطه به او رسیده 
که آنها نیز پدران با واسطه او هستند. و به مجرد 
اینکه چیزی از مطالب آنها به فهم او نرسد زبان 
اعراض و طعن نگشاید و نســبت غلط به ایشان 
ندهد و اگر بعد از ســعی و جهد مطلبی از ایشان 
درنظر او صحیح نباشــد و خواهد اعتراض نماید 
بر وجهی مستحسن و عبارتی مقرون به ادب آن 

را ادا نماید.
5( پنجم آنکــه نفس خود را از اخــالق رذیله و 
اوصاف ذمیمه پــاک کند، زیرا کــه مادامی که 
»لوح« نفس از نقوش باطله پاک نشود انوار علوم 
بر او نتابد و تــا آیینه دل از زنــگ صفات رذیله 
پرداخته و پاک نگردد صور علمیه در آن عکس 

نیندازد.

آداب تعلیم
و اما آداب تعلیم، آن نیز چند چیز است:

۱( اول آنکه معلــم، در تعلیم، قصد تقرب به خدا 
داشته باشد و غرض او از درس گفتن جاه و ریاست 
و بزرگی و شــهرت و مقصــودش مجمع آرایی و 
خودنمایی نباشــد و طمع وظیفه سلطان یا مال 
دیگران او را به تعلیم نداشــته باشد بلکه منظور 
او به غیراز ارشاد و احیای دل های مرده و رسیدن 

به ثواب های پــروردگار، دیگر 
چیزی نباشد. و شکی نیست هر 
که کسی را تعلیم نماید شریک 
خواهد بود در ثــواب تعلیم آن 
کس دیگری را و در ثواب تعلیم 
آن دیگر غیراو و همچنین إلی 
»غیر النهایه« پس به سبب یک 
تعلیم به ثواب هــای بی نهایت 
می رسد و ستم باشد که کسی 
چنیــن امری را »مشــوب« به 
نیتی کند که همه از دســتش 

به در رود.
۲( دوم آنکــه بــر متعلــم، مهربان و مشــفق 
باشــد و خیرخواهی او را مالحظــه نماید و او را 
نصیحت های مشــفقانه گوید و در تعلیم، به قدر 
فهم او اکتفــا کند و با نرمی و گشــاده رویی با او 

سخن گوید و درشتی و غلظت با او نکند.
۳( سوم آنکه چون او را ســزاوار علمی داند از او 
مضایقه نکند و ضنت و بخل نورزد و کسی را که 
قابل مطلبی نداند آن مطلب را با او در میان ننهد 

و با او نگوید.
۴( چهارم آنکه چیزی که خالف واقع باشد به او 
نگوید و نخواهد امری را که مطابق واقع نیست به 
او بفهماند بلکه چنانچه شــبهه ای وارد شود که 
نداند، سکوت کند و تأمل نماید تا جواب صحیح 
به دست آورد و تعلیم کند و این شرطی است مهم 
در تعلیم، زیرا که اگر مالحظه نشود، ذهن متعلم 
به خالف واقع معتاد می شود و سلیقه او اعوجاج 

به هم می رساند و از ترقی بازمی ماند.
و آنچه مذکور شــد، شــرایط کلی تعلیم و تعلم 
اســت و یمکن که آداب جزئیه دیگری هم باشد 
که متفحــص در احادیث و علم اخــالق بر آنها 
مطلع گردد و کسی که معرفت با اهل این زمان 
داشــته باشــد، می داند که آداب تعلیم و تعلم، 
مثل ســایر اوصاف کمالیه »مهجــور« و معلم و 
متعلم از مالحظه شرایط دورند، زمان و اهل آن 
فاسد و بازار هدایت و ارشاد کاسد گشته، نه نیت 
معلم خالص اســت و نه قصد متعلم،و نه غرض 
استاد صحیح است و نه منظور شــاگرد و از این 
جهت اســت که از هزار نفر یکــی را رتبه کمال 
حاصل نمی شود و اکثر در جهل خود باقی مانند 
و با وجود اینکه بیشــتر عمر خود را در مدارس 

به سرمی برند.

چراازهزارنفریکیرارتبهکمالحاصلنمیشود؟

سیدایلیا رضوی اخالق 
اسالمی

تعلیم و تعلم از امور مقدسی است که در دین 
اسالم بر رعایت آداب آن تأکید بسیار شده و 
علمای اخالق در باب آن نکته ها فرموده اند. 
اهمیت کار تا بدانجاست که مالاحمد نراقی، 
دانشمند و مجتهد شــیعه، نویسنده و شاعر 
سده 12 خورشیدی، معتقد است دلیل آنکه 
از هزار نفر، با وجود اینکه بیشــتر عمر خود 
را در مدارس به ســرمی برند، یکــی را رتبه 
کمال حاصل نمی شود این است که شروط و 
آداب تعلیم و تعلم را رعایت نمی کنند و بازار 
هدایت و ارشاد کاسد گشته. در ادامه آداب 
تعلیم و تعلم را از منظر ایشان به استناد باب 
چهارم کتاب ارزشمند »معراج السعاده« مرور 

کرده ایم. مالاحمد نراقی می فرمایند:
بدان که از برای هر یک از تعلیم و تعلم، آداب و 

شروطی چند است.

آداب تعلم
آداب تعلم، چند چیز است:

۱( اول آنکــه طالب علم احتراز کنــد از پیروی 
شهوات نفسانیه و هواهای جسمانیه، و آمیزش 
با اهل دنیــا و مصاحبت ارباب هــوی و هوس و 
بداند که همچنان که چشــم ظاهر هرگاه مأوف 
باشد، از شعاع خورشید محروم است و همچنین 
دیده باطن هرگاه مبتال به متابعت هوي و هوس 
و مصاحبت اهل دنیا باشد از اشعه انوار قدسیه که 

محل افاضه علوم است بی نصیب است.
۲( دوم اینکه باعث تعلم محــض، تقرب به خدا 
و رسیدن به ســعادات بی منتها و ترقی از مرتبه 
بهیمیــت و دخول در عالم انســانیت باشــد و 
مقصــود او مراء و جدال یا رســیدن به منصب و 
مال یا مفاخرت و تفوق بر امثال و اقران نباشد. و 
از حضرت امام جعفر صادق)علیه السالم( مروی 
است که فرمودند: »طلبه علم، سه طایفه هستند، 
پس بشناس ایشان را: صنف اول کسانی هستند 
که طلب علم می کنند از برای استخفاف به مردم 
و استهزای به ایشان، که طریقه جهال است و از 
برای مــراء و جدال با اقران و امثــال. صنف دوم 
کسانی هســتند که آن را طلب می کنند از برای 

مفاخرت نمودن و خدعه کردن صنف سوم کسانی 
هســتند که آن را می طلبند بــه جهت تحصیل 
بصیرت در دین و تکمیل عقل و تحصیل یقین. 
و عالمت صنف اول آن است که در مقام جدال با 
اقران و امثال برمی آید و درصدد ایذای ایشان و 
غلبه بر آنهاست و در مجالس و محافل متعرض 
گفت وگوی با ایشان می شود تا فضل خود را ظاهر 
سازد و در مجامع، ذکر علم و بیان صفت حلم را 
می کند، خضوع و خشوع را بر خود می بندد مثل 
اینکه سربه زیر می افکند و نفس های بلند می کشد 
و ناله های ضعیف برمی آورد و گاهی در راه رفتن 
پشت خود را خم می کند و گاهی سر می جنباند و 
دستی حرکت می دهد و دل از ورع خالی و باطن 
او از تقوی بری است خدا او را ذلیل و خوار کند و 
بینی او را بر خاک بمالد و او را هالک و مستأصل 
ســازد. عالمت صنف دوم آن اســت که صاحب 
مکر و خدعــه و نرمی و همواری اســت با امثال 
خود، از اهل علم تکبر نمایــد و از برای اغنیایی 
که پست رتبه هستند تواضع و فروتنی می کند و 
حلواهای ایشان را می خورد و دین ایشان را ضایع 
می کند خدا نام او را برطرف کند و اثر او از میان 
علما قطع نماید. عالمت صنف ســیم آن اســت 
که پیوسته شکســته و محزون است و بیداری را 
شعار خودســاخته، جامه عبادت پوشیده و در 
ظلمت های شــب به عبادت پروردگار کوشیده 
و عبادت می کند از برای خــدا و از تقصیر خود 
خائف و ترسان و همیشه از اعمال خود مضطرب و 
لرزان است خدا را می خواند و می ترسد که دعای 
او را نشنود و متوجه است به اصالح نفس خود و 
بیناســت به اوصاف اهل زمان و گریزان است از 
دوستان به برادران خدا محکم کند اعضا و جوارح 
او را بر عمل کــردن و عطا فرماید بــه او امان و 

آسایش در روز قیامت.«
۳( سوم آنکه آنچه را فهمید و دانست به آن عمل 
کند که هــر که به علم خود عمــل نکرد آنچه را 
دانســته فراموش می کند و هر کــه به علم خود 
عمل کند خدا به او کرامت می فرماید علم آنچه 
را نمی دانــد. از حضرت امــام زین العابدین)ع( 
مروی است که »علمی که به آن عمل نشود زیاد 
نمی کند از برای صاحبش مگــر کفر و دوری از 
خدا را« و از حضرت پیغمبر)ص( مروی اســت 
که فرمودنــد: »اهل دوزخ متأذی می شــوند از 
بوی عالمی که به علم خود عمل نکرده باشد« و 

 آنچــه در ادامه از نظر می گــذرد تلخیص 
بازخوانی 
بخش هایــی از کتاب »توحیــد از دیدگاه اندیشه ها

امام خمینی)ره(« اســت که طی آن حضرت 
امام)ره( به شرح معنای رحمت و رحمانیت پرداخته اند:

رحمت خداوند بر غضب او ســبقت دارد؛ یا َمْن َسَبَقْت َرْحَمُتُه     
َغَضبُه مفتاح کالم خدا با اســم »رحمان« و »رحیم« آغاز شده 
 است، به اســم رحمان و رحیم و در تکرار رحمان و رحیم، قرآن 
    آغاز شده است. خداوند به همه بندگان خودش رحمت دارد و 
   همین رحمت، موجب ایجاد بندگان و فراهم کردن اسباب رفاه و 
 بندگی آنهاست. و همین رحمت، موجب فرستادن انبیای بزرگ 
است. رحمت خدا اقتضا دارد که بندگان خدا را هم در دنیا و هم 
درآخرت به سعادت برساند. تمام اسباب ســعادت راـ  مادی و     

معنویـ  فراهم فرموده است.
 بندگان خدا با اسم »رحمان« و با اسم »رحیم« موجود شدند و 
    ادامه حیات در دنیا و آخرت می دهند و در عین حال که رحمت 
    حق تعالی سبقت دارد بر غضب، لکن اگر چنانچه اقتضا بکند و     
مردم قدر رحمت حق تعالی را نداشته باشند و تخلف از فرمان حق 
تعالی بکنند و موجب فتنه و فساد بشوند، باب رحمت نیم بسته     

شود و باب غضب باز شود.
 جلوه رحمانیت و رحیمیت ذات مقدســش به تمام ممکنات - 
خدمتگزار باشد یا عاصی، سعید باشــد یا شقی، مؤمن باشد یا     

کافرـ  مبسوط است.
 رحمانیت مطلقه مر او را اســت که قبل از پیدایش بشــر تمام 

    وســایل حیوه ملکی و ملکوتی، دنیاوی و آخرتی او را فراهم     
فرموده، مواد عالم طبیعت و قوای ملکیه و ملکوتیه را خاضع این     

انسان سرکش قرار داده.
 رحیمیت تامه کامله، مخصوص ذات مقدس است که این     انسان 
را در عین اینکه از اَنْــَزل موجودات طبیعیه خلق فرموده، و     بذر 
وجود او را در ماده کثیفه این عالمـ  که در صف نعال عوالم     قرار 
گرفتهـ  کشت فرموده، او را الیق حرکت به اوج کمال غیرمتناهی 

و وصول به مرتبه فنای مطلق قرار داده.
 رحمت حق از همه  چیز بزرگ تر و به هر چیز شــامل است: »داد 
حق     را قابلیت شــرط نیســت« تو از اول چه بودی؟ در ظلمت 
عدم قابلیت     و استعدادی نیست؛ حقـ  جل و عالـ  بی استحقاق 
و استعداد و     بدون سؤال، و سابقه دعا تو را نعمت وجود و کماالت 
وجود     بخشید؛ بســط بســاط نعم غیرمحصوره و رحمت های 

غیرمتناهیه   فرمود و تمام موجودات را مسخر تو کرد.

بدان که رحمت و رأفت و عطوفت  و امثال آن، که از جلوه های 
اسماء جمالیه الهیه است، خدایـ  تبارک و تعالیـ  به حیوان 
مطلقاً  و به انسان بالخصوص، مرحمت فرموده؛ برای حفظ انواع 
حیوانیه و حفظ نوع و نظام عائله انســانی. و این جلوه ] ای[ از 
رحمت رحمانیه اســت که نظام عالم وجود، مطلقاً بر پایه آن 
نهاده شده و اگر این رحمت و عطوفت در حیوان و انسان نبود، 
رشته حیات فردی و اجتماعی گسیخته می شد. و با این رحمت 
و عطوفت، حیوان حفظ و حضانت اوالد خود، و انسان حراست 
از عائله خود، و ســلطان عادل حفظ مملکت خود می کند. اگر 
این رحمت و شفقت و رأفت نبود، هیچ مادری تحمل مشقت ها 
و زحمت هــای فوق العاده اوالد خود را نمی کــرد. و این جذبه 
رحمت و رأفت الهی است که قلوب را به خود مجذوب نموده، و 

بالفطره حفظ نظام عالم را می فرماید. 
این رحمت و رأفت اســت که معلمین روحانی و انبیاء عظام و 
    اولیاء کرام و علماء باهلل را به آن مشقت ها و زحمت ها اندازد؛ 
برای سعادت نوع خود و خوشبختی دائمی عائله انسانی. بلکه 
نزول وحی الهی و کتاب شریف آسمانی، صورت رحمت و رأفت 
الهیه است در عالم ملک، بلکه تمام حدود و تعزیرات و قصاص 
و امثال آن، حقیقت رحمت و رأفت است که درصورت غضب 
و انتقام جلوه نموده: »َو ]لَکْم[ فِی الِْقَصــاِص َحیوه یا أُولِی األ 
لَْباِب«،   بلکه جهنم رحمتی است درصورت غضب برای کسانی 
که لیاقت رسیدن به سعادت دارند. اگر تخلیصاتی و تطهیراتی 
که در جهنم می شــود نبود، هرگز روی سعادت را آن اشخاص 

نمی دیدند.

رحمتورحمانیتازمنظرامامخمینی)ره(

مریم اردوئی

نگاهی بر آداب تعلیم و تعلم از منظر مالاحمد نراقی به استناد کتاب معراج السعاده
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